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2010-2011 

 

 

 
Yeni yıl ve yeni yılın ilk ayından  

“Merhaba” 
 Dolu dolu geçirdiğimiz bir ayı daha geride bıraktık                                        
Aralık ayında neler  yaptığımızı sizin için derledik…. 

 

Her birimiz yaratıcılığımızı, becerilerimizi ve duyarlılığımızı da kullanarak Anaokulu  
I.Dönem sergimizi açtık. 

Büyük grup öğrencileri olarak “Bir Zamanlar” adlı ünitemizle ilgili çalışmalarımızı 
 Portfolyo Gününde ailelerimize başarıyla sunduk. 

 
 

 
 
Küçük Grup Sınıflarımızla; 
“Mavi ve Sarı Karışıyor”, “Gökkuşağı Rengarenk”, “Yürüyen Renkler”, “Su Senfonisi” 
adlı deney,  
“Karda Eğlence”,”Yaprak”,”Minik Arabalar”,”Uzayda Yolculuk” adlı drama, 
“Elmadaki Kurtlar”, “Müzikli Şekiller” adlı bilim günü çalışmamızı yaptık. 
 
 

Orta Grup Sınıflarımızla; 
“Sihirli Çay”, “Ses Tutucu”, “Hangi Kapta Daha Çok Su Var?”, “Yıldız Yapalım” adlı 
deney,  
“Meyve Sepeti “, “Çizgiler”, “Bizim Duygularımız”, “Duygu Heykelleri” adlı drama, 
“Duygu Maskesi”, “Kelebeğimle Uçuyorum”, “Çiçeğimi Buluyorum”, “Tombala” adlı bilim 
günü çalışmamızı yaptık. 
 

 
Büyük Grup Sınıflarımızla; 
“Füze Yapımı”,”Suda Açan Çiçekler”,”Tırmanan Kaplumbağa”,”Toz Avcıları” adlı deney, 
“Nasıl Yapabilirim”,”Kurbağa ve Leylekler”,”Temiz Hava Temiz Nefes”,”Yılbaşı Oyunu” 
adlı drama, 
“Düğme Örüntüsü”,”Düğme Yukarı”,”Toplama Makinası”,Kurbağa Havuzu oyunu” adlı 
bilim günü çalışmamızı yaptık. 
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          Öğretmenlerimizin  hazırladığı slaytlarla  
                “HİNDİSTAN” ı tanıdık. 

  
 
 
Orta gruplarımızla meslek tanıtımızda; “MÜHENDİS” leri 
tanıdık. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesine giderek 
gözlemlerimizi yaptık. 

 
 
 

Küçük gruplarımızla hayvan tanıtımımızda “KİRPİ” yi tanıdık. 
Kirpilerin yaşamları hakkında bilgi edindik, drama çalışmaları ve  
faaliyetler yaptık.  
 
 
 

Büyük gruplarımızla; “MENDİL KAPMACA”, orta gruplarımızla “KÖŞE KAPMACA”, 
küçük gruplarımızla “KIRMIZI BALIK” adlı geleneksel oyunlarımızı keyifle oynadık. 

 
 

Büyük grup öğrencilerimizle ünlü besteci ve yorumcu             
“LUDWIG VAN BEETHOVEN” nı tanıdık. Müzik 
öğretmenimizin slaytlarla hazırladığı sunumu  izledik. Ünlü 
besteci hakkında bilgi edindik, eserlerini keyifle dinledik. 

 
 
Mutfak Etkinliğimizde “YENİYIL KURABİYESİ”  
yaptık, afiyetle yedik   

 
“Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Kutlaması”  
Okulumuzda müziklerle, oyunlarla ve getirdiğimiz lezzetli yiyeceklerle  
kutlamalar yaptık. Tutumlu olmanın, Türk malı kullanmanın  
önemini işledik. 

 

“Hoş geldin 2018” diyerek eğlenceli ve coşkulu “Yılbaşı 
Partimizi” yaptık. Oyunlar oynadık, şarkılar söyledik, dans ettik. 
Bizim için hazırlanan leziz pastamızdan yedik.  
Çok eğlendik.  
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Sorgulama Ünitelerimiz 

 

Küçük grup öğrencilerimizle “RENKLİ DÜNYAM” ünitesini tüm sorgulama hatları ile 
işlemeye devam ediyoruz.  

 

Orta grup öğrencilerimizle “DUYGULARIN KEŞFİ” ünitesini tüm sorgulama hatları 
ile işlemeye devam ediyoruz.  

 

Büyük grup öğrencilerimizle “ÖZ BAKIM” ünitesini tüm sorgulama hatları ile 
işlemeye devam ediyoruz.  

 
 

 
Merak ediyorum, öğreniyorum… 

 

 Drama Çalışmaları 
 
 
 

 
 

 
 

 Deney Çalışmaları 
 

 
 

 

 
 
 

 Bilim günü Etkinlikleri 
 

 

 

 

Büyük grup 
 Mikrop 
 Duyguların İfadesi 
 Yeraltında Saklananlar 
 
 

Orta Grup 
 Kuşları Gözlemleyelim 
 Kar Tanesi 
 Gezi Vapuru 
 

Küçük Grup 
 Bedenimiz Daire 
 Eğlenceli Makarnalar 
 Farklı Toplarla Hayali 

Oyun 
 

Orta Grup 
 Yüzen Bot 
 Nabız Atışı 
 Hangisi Daha Ağır? 
 

 
 

Küçük Grup 
 Müzikli Pipetler 
 Çamur Nasıl Oluşur? 
 Patates Adamlar 
 
 
 

Orta Grup 
 Beneklerimi Sayıyorum 
 Hamurdan Kelebek 
 Kelebeğin Yaşam 

Döngüsü 
 

Büyük grup 
 Hamurdan Kurbağalar 
 Kurbağalarımızla 

Matematik Öğreniyoruz 
 Kurbağaların Yaşam 

Döngüsü 
 
 

Küçük Grup 
 Grafikteki El İzlerim 
 

 

              

                                           

Büyük grup 
 Süt ve Deterjan 
 Sonik Sesler  
 Su Yaprakta Nasıl İlerler? 
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 2.ADIM 
6 YAŞ SOSYAL DUYGUSAL BECERİLERİ DESTEKLEME, ŞİDDETİ ÖNLEME 

PROGRAMI 
Çocuklarımızın sosyal duygusal becerilerini destekleme ve şiddeti önleme programı 

dahilinde bu ay EMPATİ ünitesi başlığı altında, 

 

 Duygular 
 Diğer Duygular 
 Öfkeyi Tanımak 

 
 

becerilerini derslerimizde çeşitli etkinliklerle ( Kukla Oyunları, Hikaye Kartları, Beyin 
Geliştirme Oyunları) uygulamaya devam edeceğiz.  
 

BRANŞ DERSLERİMİZDE BU AY 
 

 Beden Eğitimi 
 

Büyük Grup 
 

 Tek ayak üzerinde 
durma ve sıçrama. 

 Atılan topu eliyle 
tutma, koşarak duran 
topa ayakla vurma. 

 Sıçramalı stafet 
 Kaleye el ve ayakla 

basit şut atışları 
 Grup oyunları ve 

yarışmalar. 
 

Orta Grup 
 Belli bir yüksekliğe 

tırmanma 
 Ağırlığını bir noktadan 

diğerine aktarma 
 Askıda kalma oyunu 
 Ayak değiştirerek 

sıçramalı stafet 
 Grup oyunları ve 

yarışmalar 

Küçük Grup 
 Ördek yürüyüşü  
 Kaleye şut atma oyunu 
 Basit tempolu 

yürümeler yapılması 

 
 

 Tenis  

       

 

 

 

 

Büyük Grup 
 Filede karşılıkı forehand vuruş teknikleri 

öğretilmesi 
 Tek el tutuşla  raketle top kontrolü 
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 Müzik 

 

 Bale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halk Oyunları 
 
 
 
 

 

 

 

 

Büyük Grup 
 Suna Kan ve İdil Biret’in 

tanıtılması 
 Öğrenilen bilgilerin ve 

şarkıların tekrar 
edilmesi 

Orta Grup 
 

 Taşıt sesleri ile 
taşıtların tanıtılması 

 Trafik kurallarının 
anlatılması 

 Orff aletleri ile beden 
perküsyonu ile ritmik 
çalışmalar yapılması 

 

Küçük Grup 
 

 Öğrenilen bilgilerin ve 
şarkıların tekrar 
edilmesi  

Büyük Grup 
 1.pozisyonda bacak 

uzatma çalışmaları 
 2.ayak pozisyonunun 

gösterilmesi ve ağırlık 
değişimi 

 1. ve 2. pozisyonda 
zıplama çalışmaları 

Orta Grup 
 1.pozisyonda bacak 

uzatma çalışmaları 
 2.ayak pozisyonunun 

gösterilmesi ve ağırlık 
değişimi 

 1. ve 2. pozisyonda 
zıplama çalışmaları 

Küçük Grup 
 1.pozisyonda bacak 

uzatma çalışmaları 
 2.ayak pozisyonunun 

gösterilmesi ve ağırlık 
değişimi 

 1. ve 2. pozisyonda 
zıplama çalışmaları 

Büyük Grup 
 Koşmalı figürlere 

devam edilmesi 
 Sahne duruşunun 

anlatılması 
 Kareografideki 

yerleştirmelerin 
yapılması 

 Oyunları çalışmaya 
devam edilmesi 

Orta Grup 
 Koşmalı figürlere 

devam edilmesi 
 Sahne duruşunun 

anlatılması 
 Kareografideki 

yerleştirmelerin 
yapılması 

 Oyunları çalışmaya 
devam edilmesi 

Küçük Grup 
 Koşmalı figürlere 

devam edilmesi 
 Sahne duruşunun 

anlatılması 
 Kareografideki 

yerleştirmelerin 
yapılması 

 Oyunları çalışmaya 
devam edilmesi  
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 Yüzme 
 

 

  

 Satranç 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük Grup 
 Çocukların derse ilgi ve 

katılımlarının sağlanması  
 Öğretmen yardımı olmadan 

tahtalı ayak vuruşu 
çalışmalarının yapılması 

 Öğretmen yardımı ile yıldız 
hareketi çalışmalarının yapılması 

 Öğretmen yardımı ile atlama 
çalışmalarının yapılması 

Büyük Grup 
 Şaha özgü durumlar  

ve şah çekebilmeyi 
öğrenme 

 Taşların gücü ve 
hareket yeteneklerini 
öğrenme 

 Tehdit altında kalan 
taşın hareketini 
öğrenme 

Orta Grup 
 Satraç hikayesinde atı 

tanıma çalışmaları 
 Atın hareketlerini 

taklit etme çalışmaları 
 Atın hareketlerini 
     taşlarla uygulama   
çalışmaları             
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Büyük gruplarımızla bu ay; “JAPONYA” yı 
tanıyacağız. 

 

Orta gruplarımızla meslek tanıtımızda;  
“ANTRENÖR” leri tanıyacağız. 
 
 
 

Küçük gruplarımızla hayvan tanıtımımızda “PELİKAN”ı 
tanıyacağız. 

Geleneksel oyunlarımızdan bu ay büyük gruplarımızla; “KÖREBE”, orta 
gruplarımızla “İP ATLAMA”, küçük gruplarımızla “EBE TURA 1-2-3” 
oynayacağız. 

Besteci tanıtımımızda müzik öğretmenimizin 
sunumuyla büyük gruplarımızla birlikte “SUNA KAN 
VE İDİL BİRET” i tanıyacağız. 

 
 
 
 
 

Bu ay mutfak faaliyetimizde, hep beraber  
“KALEM BÖREK” yapacağız. 
 

Bu ay şenliğimizde “PİJAMA PARTİSİ” yapacağız.  
 Okul Gezisi 

“Deneyler ve araştırmalar nerede yapılıyor?” diyerek 
okulumuzun “Laboratuvar”ını gezeceğiz.  
 
 
 

 
 
       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

Büyük gruplar “JAPONYA” ile ilgili bilgi getirmeyi, 
Orta gruplar “ANTRENÖR” ile ilgili bilgi getirmeyi, 
Küçük gruplar “PELİKAN” ile ilgili bilgi getirmeyi 

UNUTMAYALIM! 
 

19 Ocak I. yarıyıl tatilimiz başlıyor. 
Bültenimizi www.mek.k12.tr adresinden takip edebilirsiniz. 
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MEHMET SİNAN ÇAVDAR 
ÖMER KAHVECİOĞLU 
RIZGAR AYAZ ARDIÇ 

UTKU YENAL 
KENAN AŞIROĞLU 
KEREM EGE GÖL 
MERT ERTAPAN 

CANSU ADA KAPLAN 
BARBAROS ÖZÜNAL 

MELİSA SERA KAHRAMAN 
ZEYNEP TEPRET 

EKİN EMRE ERDEM 
DEMİR HAKBİLEN 

ARBEN DEMİR KOCABIYIK 
KAZIM CEM ÜNLÜ 

 
 
 

 

                      

 

 

 

 

 


