
İZMİR ÖZEL ÇAMLARALTI İLKOKULU
2016-2017 EĞİTİM  VE ÖĞRETİM YILI

ANA SINIFI (6 YAŞ)

KASIM BÜLTENİ

6 YAŞ ETKİNLİKLERİ

Belirli Gün ve Haftalar
İlköğretim Haftası (Eylül ayının üçüncü haftası)
Kızılay Haftası (29 Ekim- 4 Kasım)
Hayvanları Koruma Günü (4Ekim)
Dünya Çocuk Günü (Ekim ayının ilk pazartesi günü)
Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

Yön/Mekânda Konum: Uzak-Yakın, Ortasında İç-Dış, İleri-Geri Yukarı-Aşağı, İçeri-Dışarı
Renk: Kırmızı
Duyu: Sıcak-Soğuk, Sesli-Sessiz
Duygu: Mutlu
Geometrik Şekil: Daire, Çember

Zıt: Aynı-Farklı-Benzer, Ters-Düz, Genç-Yaşlı,
Sayı/Sayma: 1 Sayısı, 1-10 Arası Ritmik Sayma
Boyut: Büyük-Küçük
Zaman: Mevsim: Sonbahar

Boyut: Büyük-Küçük-Orta, Geniş-Dar, Uzun-Kısa
Duygu: Mutlu-Üzgün
Duyu: Islak-Kuru, Taze-Bayat, Tatlı-Acı
Geometrik şekil:  Kare, Kenar, Köşe, Üçgen
Miktar: Para, Parça-Bütün, Boş-Dolu
Renk: Kırmızı, Mavi, Sarı
Sayı/sayma: 2,3, Sıra sayısı(birinci, ikinci..)
Zaman: Önce-Şimdi-Sonra
Yön/mekânda konum: Alçak-Yüksek, Altında-Üstünde, Arasında-Yanında, Uzak-Yakın, 
Yukarı-Aşağı
Zıt: Açık-Kapalı, Hızlı-Yavaş, Aynı-Farklı-Benzer, Eski-Yeni, Hareketli-Hareketsiz, Başlangıç-Bitiş, 
Kolay-Zor, Kirli-Temiz, Aç-Tok, Yaşlı-Genç

Güne Başlama Zamanı
Yoklama yapılır. Çocukların duygu durumları, güncel konular ve bugün yapılacak etkinlikler ile 
ilgili sohbet edilir. 
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6 YAŞ ETKİNLİKLERİ

Belirli Gün ve Haftalar
Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
Öğretmenler Günü (24 Kasım)

Kavramlar
Yön/Mekânda Konum: Altında-Üstünde, İç-Dış, İçinde-Dışında 
Renk: Kırmızı-mavi-sarı-turuncu-yeşil-kahverengi-siyah
Duyu: Sert-Yumuşak, Kaygan-Pütürlü, Islak-Kuru, Kokulu-Kokusuz, 
Taze-Bayat, Sesli-Sessiz
Duygu: Mutlu-Üzgün
Geometrik Şekil: Daire, Çember, Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Kenar- Köşe
Miktar: Boş-Dolu, Az-Çok, Tek-Çift, Ağır-ha�f, Parça-Bütün, Para
Zıt: Aynı-Farlı-Benzer, Açık-Kapalı, Hızlı- Yavaş, Kolay-Zor, Eski-Yeni, 
Başlangıç-Bitiş, Kirli-Temiz, Güzel-Çirkin, Şişman-Zayıf
Sayı/Sayma: 1-5 Sayısı, Orta, Sıra sayısı (birinci-ikinci…)
Boyut: Büyük-Küçük, İnce-Kalın, Uzun-Kısa, 

Güne Başlama Zamanı
Yoklama yapılır. Çocukların duygu durumları, güncel konular ve bugün 
yapılacak etkinlikler ile ilgili sohbet edilir. 

Oyun Zamanı
Dramatik oyun merkezi, Sanat merkezi, Kitap merkezi, Blok merkezi
Ne Olsam
Top Kapmaca
İtfaiye
Eşleştirme
Eşli Yürüme

Dinlenme Zamanı
Çocukların kendi tercih ettikleri sakin etkinliklerle (kitap inceleme, resim 
yapma, bir yere uzanıp dinlenme, dinlendirici bir müzik dinleme vb.) 
vakit geçirme.
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Etkinlik Zamanı
Kızılay
Mavi Renk
Benzer-Farklı
Sayımız 4
Mandala
Öğretmenlerim
Dikdörtgen
Atayı Anma
Meslekler ve Dikkat
İtalya
Benim Adım 5
Meslekleri Tanıyalım
Komik Yüzlü Salata
Sevgi
Büyüyünce Ne Olacağım
Dürüstlük
Mesleklere Ait Nesneler
Dikkat Çalışması 
Gruplama
Sanat Dalları
Verdiğim Sözde Dururum
Tahmin Etme
Balonların İçinde Ne Var
Spor Dalları
Kokla Bul
1-10 Sayma
Tatlı-Acı-Tuzlu-Ekşi
Fotoğra�arla Atatürk
Sesli-Sessiz
Gölgemin Uzunluğu
Kış Mevsimi
Renk Gra�ği Yapıyoruz
Isınma Araçları
Hayvanların Kışın Beslenmesi

Günü Değerlendirme Zamanı
Açık uçlu sorular aracılığı ile günün değerlendirmesi yapılır.

Drama :
Meslekler
Kolay-Zor 
Mesleklere Ait Giysiler
Kuaförüm
Hastane Çalışanları
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İNGİLİZCE (6 Yaş)

TOPIC : My School

STRUCTURES :  What is it?/What is this?/How many … do you see?/I see…/Yes,it is./No,it 
isn’t/What color is it?/It’s … ./What shape is it?/It’s a …./how many toys do you see?/I see…

Songs:  At My School(Class Audio CD A:Tracks 24 and 25) 
         P sounds like puh chant and T sounds like tuh chant (Class Audio CD A:Tracks 34 and 35)
         It’s a rectangle Chant (Class Audio CD A:Tracks 29 and 30)
         Put This Away Chant(Class Audio CD A:Tracks 31 and 32)

 OBJECTIVES:  
1.To learn classroom vocabulary
2.to sing songs and chant
3.to do new TPR movements
4.to practise �ne and gross motor skills
5.to understand and role play a story
6.  to review colours,numbers,and shapes
7.to learn a new shape(rectangle)
8.to learn the value o0f putting the things away
9.to practise language by listening and speaking
10.to learn and review unit vocabulary and language structures
 
 VOCABULARY  : Backpack,computer,markers,notebook,pen,scissors,rectangle,pen-
cil,tree,turtle,black,blue,brown, grey,green,orange,pink,red,white,yellow,numbers 1-5,
circle,square,triangle,school vocabulary,toys

Songs’ Links : https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ
       https://www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg
       https://www.youtube.com/watch?v=g2jdZ46nK-M
       www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA

TPR ( in the chants and in the songs)

STRUCTURES : Carry, clap ,draw, stamp, stretch arms, trace a rectangle in the air, type, wiggle 
hands, write a letter in the air

SATRANÇ (6 Yaş)

Satranç taşları ile sembollerini eşleştirir.
Satranç taşlarını, satranç tahtasında doğru olarak yerleştirir.
Taşların hareketini satranç tahtası üzerinde gösterir. 
Satranç taşlarının hareketlerini karşılaştırır. 
Her bir taşın nasıl taş aldığını gösterir. 
Piyonların geçerken nasıl taş aldığını gösterir.
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YARATICI DRAMA (6 Yaş)
Grupla çalışmaktan zevk alır 
Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder
Atatürk ün çocukluğu ve oynadığı oyunlarla ilgili çıkarımlarda bulunur 
           
MİND LAB  (6 Yaş)
Speedy Oyunu
Alıştırmalar

RİTİM EĞİTİMİ VE DANS, BEDEN EĞTİMİ (6 Yaş)
Yürüme, sekme ve sıçramalarla ilgili koordinasyon geliştirebilme
Beden dili ile hayvan taklitleri ve yürüyüşleri
Kendine güven duygusu kazandırma ve beceriler edinebilme
Kas kuvveti, esnekliği ve eklem hareketliliğini geliştirebilme
Eşli çalışmalar
Müzikle ritim çalışmaları
Heykel oyununun öğretilip oynatılması

GÖRSEL SANATLAR (6 Yaş)
Ana renkler     
Gökkuşağının renkleri 
Sıcak renkler
Soğuk renkler

MÜZİK  (6 Yaş)
Hızlı ve yavaş nefes alıp verme çalışmaları "Kalkın Tayfalar şarkısı"
Atatürk’ü öğrenilen parçalarla anlama ve tanıma. Atatürk ile ilgili şarkılar dinlenecek.
Duyu organlarını tanıma "Sabah" şarkısı
Öğretmenler gününün önemini kavrama "Öğretmenim şarkısı"
Renklere nota ismi verilerek hem renkleri hem de notaları öğrenme "Renkler" şarkısı
         
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ  (6 Yaş)
Bilgisayarı güvenli olarak açıp, kapama
Bilgisayarla ilgili güvenlik önlemlerini alma
Mouse’u ve klavyeyi amacına uygun kullanma
Monitörü tanıma

ALMANCA  ( 6 yaş)
Das A Lied
https://youtu.be/FJ3LODFiQBY
A  wieApfel
Apfel, A�et, Ameise,  Auto, Ananas, Amerika, Ampel, Astronaut

DieFarben
https://youtu.be/N693RrO6JM4
https://youtu.be/AxF0Per8uds
WoistRot ? JaoderNein
Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange, Rosa, Lila (Violett), Braun, Schwarz, Weiss
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ANNE BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE ETKİLERİ

 Çocukluk dönemi; özellikle erken çocukluk da denilen 0-6 yaş arasındaki dönem,           
çocukların çevreleri ile etkileşimlerinden en çok etkilendikleri dönemdir. Anne,  baba ve ailenin 
diğer bireylerinin çocukla olan etkileşimi, çocuğun ileride nasıl bir birey olacağını etkilemekte-
dir. Ailede;  anne babanın çocukla nasıl iletişim kurduğu, istendik davranışları nasıl kazandırdığı, 
çocuğun aile içinde bir birey olarak kabul edilip edilmediği, sevginin nasıl ifade edildiği, 
eğitimde kullandığı disiplin yöntemleri anne baba tutumunun nasıl olduğunu belirler. Aile 
içinde iletişimi engelleyen bazı engeller vardır:
• Emir verme, 
• Gözdağı verme, 
• Nutuk çekme 
• Yargılama-Suçlama, 
• Övme-Aşırı güven verme, 
• Ad takma-Alay etme, 
• Duygularını hafife alma-Kınama, 
Bu engeller çocuğu; savunmaya geçirir, karşı saldırıya yöneltir ve yetersiz olduğunu, kendine 
güvenilmediğini, anlaşılmadığını hissettirir. Yılgınlığa uğratır, sorgulanıyor duygusu uyandırır, 
sevilmediği endişesi doğurur.

ANNE BABA TUTUMLARI

1. AŞIRI KORUYUCU VE KAYGILI ANNE-BABA TUTUMU 
*Anne baba çocuğun her davranışına müdahale edip çocuğa yaşından daha küçükmüş gibi 
davranır.
 *Aile aşırı koruyucu ve vericidir. Çocuğun kendini tanımasını ve yapabileceklerini fark etmesini 
engeller. 
*Bu tutumla yetişen çocuklar; bağımlı kişilik yapısı geliştirirler,  kendi başlarına karar vermede 
güçlük yaşarlar ve kendilerine güveni yoktur. Genelde tek başına bir işe başlama ya da 
sürdürme becerilerini gösteremezler. 

2. AŞIRI BASKICI VE OTORİTER ANNE-BABA TUTUMU
*Ailede katı bir disiplin anlayışı ve baskıcı bir tutum vardır.
*Çocuktan ailenin kurallarına koşulsuz uyması beklenir.
*Aile içinde korku hakimdir ve çocuk korku ile büyür.
*Bu tutumla yetişen çocuklarda; saldırganlık ve uyumsuz davranışlar görülür. 
*Arkadaşlarına, evde karşılaştığı olumsuz davranışları sergiler. 

3. SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKÇÜ ANNE-BABA TUTUMU
*Bu tutumu gösteren ailelerde çocuğa aşırı düşkünlük ve hoşgörü vardır.
*Aile çocuk ilişkisinde sınırlar ve kurallar belli değildir.
*Çocuk evde patrondur ve her istediği, istediği anda yapılır.
*Bu tutumla yetişen çocuklar; bencil, doyumsuz, kırılgan, sabırsız olurlar ve her dediklerinin 
anında yapılmasını isterler. 
*Böylece kuralsızlığa alışan çocuklar, sosyal ortamlarda(okul gibi), kurallarla karşılaştıklarında 
uyum sağlamakta zorlanırlar.
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 3.MÜKEMMELİYETÇİ ANNE-BABA TUTUMU
*Bu tutumu benimseyen anne babalar, çocuklarını akademik, sosyal, sanatsal gibi her alanda 
kusursuz olmasını beklerler. 
*Aile, beklentilerini karşılaması için çocuğu yoğun bir eğitim sürecine tabi tutar.
*Çocuktan beklentiler yaşının ve kapasitesinin üzerindedir.
*Bu tutumla yetişen çocuklar; kendi güdüleri ve kurallar arasında sıkışıp kalmıştır. 
*Her işte üstün olmak isterler ve bunu başaramadıkları zaman da hayal kırıklığına uğrarlar.

4.TUTARSIZ ANNE-BABA TUTUMU
*Anne babanın tutumu belirli değildir. 
*Yukarıda belirtilen tutumların hepsini de zaman zaman uygularlar.
*Anne ve babanın tutumları arasında da farklılıklar vardır.
*Bu tutumla yetişen çocuklar; ne zaman ve nerede ne yapacağını bilemezler. 
*Çocuk anne veya babanın tepkisini tahmin edemez ve bu nedenle kendini güvende hisset-
mez. 

5.DEMOKRATİK ANNE-BABA TUTUMU
*Anne ve baba, çocuğa koşulsuz kabul gösterir ve sevgiyle yaklaşır.
*Aile çocuğa rehberlik yapar. 
*Anne ve baba çocuk için iyi bir modeldir.
*Aile bireyleri problemlerle baş etme yollarını birlikte araştırır.
*Çocuk sınırlar içerisinde özgürdür.
*Aile bireyleri arasında etkili bir iletişim sözkonusudur.
*Bu tutumla yetişen çocuklar; sosyalleşmiş, işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal ve sosyal 
açıdan dengelidirler.
*Çocuk nerede ne yapması gerektiğini bilir. 
*Saygılı, sorumluluklarını bilen ve çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilen bireylerdir.



7

ARIL AR SINIFI

Arılar sınıfı okuma yazma etkinliğinde
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ARIL AR SINIFI

Arılar sınıfı kitap okuma etkinliğinde
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ARIL AR SINIFI

Arılar sınıfı bahçede oyun oynarken
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ARIL AR SINIFI

Arılar sınıfı bahçede yaratıcı drama dersinde çok eğlendiler
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ARIL AR SINIFI

Arılar sınıfı bilgisayar dersinde
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ARIL AR SINIFI

Arılar sınıfı rehber öğretmenimizle okul kurallarını anlatan çiçek buketi etkinliği yaparken
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ARIL AR SINIFI

Arılar sınıfı serbest zaman etkinliğinde bloklar ile oynarken
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ARIL AR SINIFI

Arılar sınıfı kesme yapıştırma tekniği ile civciv etkinliği yaparken
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ARIL AR SINIFI

Arılar sınıfı “küçük aşçılar” sanat etkinliğini yaparken
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ARIL AR SINIFI

We are learning shapes
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ARIL AR SINIFI

We are learning the characters of our book
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı bilgisayar dersinde
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı öğrencileri Dünya Çocuk Günü etkinliğinde 
dünya çocuklarını tanıyor
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı görsel sanatlar dersinde
oyun hamurlarıyla oynarken
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı öğrencileri keçeden mutfak önlüğü yaparken
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı öğrencileri keçeden mutfak önlüğü yaparken
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı öğrencileri keçeden mutfak önlüğü yaparken
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı öğrencileri keçeden mutfak önlüğü yaparken
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı öğrencileri kesme yapıştırma ve katlama 
tekniği ile civ civ yaptı
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı öğrencileri mozaik çalışmasında civ civ yaptı
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı öğrencileri rehber öğretmenimizle okul 
kurallarını anlatan çiçek buketi etkinliği yaparken
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı öğrencileri yap boz tamamlama çalışması yaparken
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GÖKKUŞAĞI SINIFI

Gökkuşağı sınıfı bahçede yaratıcı drama dersinde çok eğlendiler



30

KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı öğrencileri Dünya Çocuk Günü etkinliğinde 
dünya çocuklarını tanıyor
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KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı bahçede yaratıcı drama dersinde
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KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı öğrencileri atık maddeler ile marakas yaptı
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KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı bilgisayar dersinde
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KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfına boy ve kilo ölçümü yapılırken
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KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı görsel sanatlar dersinde
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KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı keçelerden önlük yaptı
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KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı keçelerden önlük yaptı



38

KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı öğrencileri rehber öğretmenimizle okul 
kurallarını anlatan çiçek buketi etkinliği yaparken
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KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı tüylü tüysüz hayvanları ayırt ediyor



40

KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı öğrencileri yemek yaparken
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KELEBEKLER SINIFI

Kelebekler sınıfı yuvarlama tekniği ile sanat etkinliği yaparken
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YILDIZL AR SINIFI

Yıldızlar sınıfı bahçede yaratıcı drama dersinde
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YILDIZL AR SINIFI

Yıldızlar sınıfı öğrencileri Dünya Çocuk Günü etkinliğinde 
dünya çocuklarını tanıyor
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YILDIZL AR SINIFI

Yıldızlar sınıfı kesme katlama tekniği ile civciv yaparken
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YILDIZL AR SINIFI

Yıldızlar sınıfı kitap çalışması yaparken
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YILDIZL AR SINIFI

Yıldızlar sınıfı oyun odasında oynarken
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YILDIZL AR SINIFI

Yıldızlar sınıfı öğrencileri rehber öğretmenimizle okul 
kurallarını anlatan çiçek buketi etkinliği yaparken
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YILDIZL AR SINIFI

Yıldızlar sınıfı sanat etkinliği yaparken


