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SEVGİLİ VELİLERİMİZ; 

Okula başlayan çocukla birlikte tüm ailenin hayatında yeni bir sayfa açılmaktadır. Bu yeni ortam çocuk 

için birçok yeniliği ifade eder; Yeni ve farklı arkadaşlar, öğretmenler, Yeni bir fiziksel çevre, Yeni 

kurallar, onları bekleyen sorumluluklar (örneğin, sabah vaktinde kalkıp hazırlanmak, okula yetişmek) 

Çocuğun bu ortama uyumu, aileden kazandığı iletişim becerileri ve ilişki biçimlerini kullanmasıyla 

mümkündür. Çocuğa anaokulu döneminde ve daha öncesinde kendi ayakları üzerinde durabilme 

yeteneğinin verilmiş olması çocuğun okula uyumunu kolaylaştıracaktır. Okul, çocuklarda strese yol 

açabilir. Bu normal bir durumdur. Anne babalar okula gitmek istemeyen çocuk karşısında sakinliğini 

korumalı, kırıcı ve alay edici sözlerden kaçınmalıdırlar. Okulun nasıl bir yer olduğu, çocuğun okulda 

nelerle karşılaşabileceği ona önceden anlatılmalıdır. Okul asla ceza verilen bir yer olarak 

gösterilmemelidir. Örneğin: “yemeğini yemezsen öğretmenine söylerim sana kızar!” Çocuk aşırı 

korumacı bir anlayışla yetiştirilmişse, arkadaşlarıyla iletişimi çok az olmuşsa, dışarıya pek çıkmamışsa 

kendi ayakları üzerinde duramıyorsa ailesinden uzak kalmak onu çok korkutur. Bu durum pek çok 

çocukta görülür ve zamanla düzelir. Anne babanın çocuk için kaygılanması normaldir. Ama aşırı 

kaygılanıyorlarsa çocuk da kendisi için endişe etmeye ve korkmaya ve O yokken anne babasına kötü 

bir şey olacağına inanmaya başlar. Çocuklarınızla ilgili kaygılarınızı dürüstçe onunla paylaşabilirsiniz. 

2016-2017 Eğitim öğretim yılını en güzel bir şekilde bir tamamlamak dileğiyle.                            

KÜBRA ÖĞRETMEN  

    KONULARIMIZ  

•   Meyveleri öğreniyoruz.                                                                                                                   

• 5'e kadar saymayı öğreniyoruz.       

• Sonbaharın gelişini kutluyoruz.       

           

           

           

       



 

Kavramlar :  
• Çok- az                     

                                                                          
• Sarı     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Daire    

 

Belirli gün ve haftalar : 
•  4 Ekim Hayvanları Koruma Haftası                                                                                                                     
• 11  Ekim Aşure Haftası         

                                           
• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı    

                                                          

 
 

Parti 
     Sonbahar Partisi 

 
 

SANAT ETKİNLİKLERİ: 
•  Makas Kullanımı   
• Düz çizgi çalışması    
• Uçan balon yapma                           
• Kalem tutma alıştırması  
• Pasta tabağından duvar süsü             

             
               

 
 

 

 



OYUN VE HAREKET 
• Özgürlük Oyunu  
• Beyin Fırtınası Soruları 
• Pandomim Çalışması 

 
 

 
 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ 
• Hava güçlü müdür? 
• Eriyen kule deneyi                                                                                                                                  
• Işık farklı ortamlarda yayılırken kırılır mı 
• Elma deneyi    

                                                                            

 

MÜZİK ETKİNLİKLERİ 
• Trafik polisi 
• Sağ elimde 5 parmak 
• Pazara gidelim 
• Vücudumuz şarkılarını  öğreniyoruz. 

 

BİLMECELER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  

• Yağarken yolda tıp, tıp , yürürken yolda şıp 
şıp.(yağmur) 

• Şişir onu, uçur onu, ipinden tutamazsan, 
gökyüzüne kaçır onu(balon) 

• Dağda gezer, bal arar, kışın uykuya o 
yatar.(ayı) 

MATERYALLERLE MONTESSORİ                  
       

• Küçük Market                                                                                                                                                                              
• Renklerine göre eşleştirme                                                                                                                                                                  
•  Uzundan kısaya doğru sırala 
• Çatal kaşıkları düzenle                  

    

    
    
    
    
    

                                                                                                                                  

PARMAK OYUNLARI 
 

 Şaplat  

 Atlar  

 On Parmak 

 Üç Top 



AİLE KATILIMI                                                                                                                                                                                                                                                        

            

 Sayın veli ev işlerinde size yardımcı olucak birini istermisiniz? Çamaşır 
sonrası çoraplarınızın eşlerini bulması için çocuklarınızdan yardım 
isteyebilirsiniz? 

             

          

 

            

            

           

NOT: OYUNCAK GÜNÜZÜM PERŞEMBE GÜNÜDÜR. O GÜN DIŞINDA OYUNCAK 

GÖNDERMEMİNİZİ RİCA EDERİM ÇÜNKÜ OYUNCAKLARIMIZ KAYBOLABİLİYOR.  

            

            

            

                                                                                                                      

                                                                            


