
 

 

 

 

 

PEK ANAOKULU TOPRAK SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ            

 

MUTLU YILLAR   



 

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

ARALIK AYI  

HAFTALIK TEMALAR 

1.HAFTA  

KIŞ MEVSİMİ                        

*Kışın kullandığımız 

kıyafetler                    

*Kış sebze-meyveleri             

*Kış mevsiminde 

kullandığımız eşyalar              

 

3.HAFTA  

GÖKYÜZÜ 

*Gece-gündüzde neler 

yaparız                           

*Gece ve gündüzde 

hava nasıl görünür?        

*Gökyüzünde neler 

var? 

 

          2.HAFTA 

      YERLİ MALI      

HAFTASI       

 * Yerli malı nedir? 

 

 

4.HAFTA  

YENİ YIL 

*Yeni yıl ile ilgili sohbet 

edilir                            

*Yeni yılda neler 

isteriz? 

 



KAVRAMLARIMIZ 

RENK KAVRAMI: Sarı-Mavi 

ŞEKİL KAVRAMI: Daire-Kare(tekrar) 

SAYI KAVRAMI: 

*1 ile 10 arası ritmik sayma                                            

*3 rakamını tanıma 

 

ZIT KAVRAMLAR: 

*Sıcak-Soğuk 

*Altında-Üstünde 

       

        

 

SANAT ÇALIŞMALARIMIZ 

*Kardan adam      

*Boyama çalışmaları                                                                                                                                                                                                                                   

*Penguen                                                                         

*Yerli malı şapkası                                                                 

* Gökyüzü Proje çalışması                                               

*Yırtma yapıştırma tekniği ile güneş                                   

*Çam ağacı  yapımı                                                                       

*El baskısından Noel Baba                                                  

*Bere süsleme 

             

           

 

 

 OYUN ETKİNLİKLERİMİZ 

*Gazete kağıtlarından kartopu                                     

*Yaratıcı drama 

*Yaptığımı yap                                                 

*Sarı rengi bul 

*Eşini bul 

*Eksik olanı buluyoruz                                              

*Gece-Gündüz oyunu                                     

* Balık tutma                                                       

*Tavşan oyunu                       

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ 

*Yuvarlanma çalışmaları 

*Dengeleme hareketleri                                 

*Çift ayak zıplama                             

*Koordinasyon ve denge çalışmaları 

 

 

FEN ETKİNLİKLERİ 

*Patlayan-Patlamayan Balon 

 

             

 

 

 MÜZİK ETKİNLİĞİ 

*Müzik eşliğinde dans çalışmaları                               

* Marakas  ile ritim çalışması 

*Örümcek baba 

*Atlar ormanda                                                                                    

*Yeni Yıl 
 

                                       
AYIN ENSTRÜMANI 

*Baget ve Marakas 
           

                



YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ 

*Düzenli Olma   

 

 

MUTFAK ETKİNLİĞİ 

*Kek yapımı 

 

ÇEMBER ZAMANI:     

*Kukla oynatıyoruz.  

*Düzenli olma ile  ilgili sohbet ediyoruz. 

*Kış mevsimi hakkında sohbet edilir              

*Kukla oynuyoruz                                                   

*Gökyüzü hakkında sohbet edilir                                                     

                                                                   

 
  

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 
*Yerli Malı haftası 

*Yeni yıl  

 

 

            ETKİNLİKLER 
 
Yerli malı haftası etkinliğimiz 12.12.2018 
Çarşamba günü yapılacaktır. Çocuklarımız 
öğretmenler tarafından belirlenen bir 
yiyeceği okula getireceklerdir. 
                        

          

      



AYIN MEYVESİ 

*Mandalina                                                                     

                                                   

AYIN PARTİSİ                                                         

*Yeni Yıl Partisi 

 

*Yeni Yıl partimiz 28.12.2018 

tarihinde yapılacaktır. 

AYIN HAYVANI  

*Bozayı 

 

KİTAP ÖNERİSİ 

 *Minik Ayıcıklar İçin Uyku Vakti 

    

HAFTASONU ÖNERİLERİ 
*Evinizdeki çeşitli oyuncaklar ve nesneler ile 

gruplama çalışmaları yapabilirsiniz. (Renk, 

şekil vb.)                                                                                                                          *Çocuğunuz ile evdeki çeşitli malzemeler ile kumbara oluşturabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                            

* Çocuğunuzla birlikte eşya saklama oyunu 

oynayabilirsiniz.                                                                                                                                                                                             

*Çocuğunuzla birlikte bir kukla 

hazırlayabilirsiniz. 

 

 

 



                                                               

 

 

 

 

Yıl boyunca haftanın her gününe özel, arkadaşlarıyla     

paylaşabileceği bir paylaşımı evden getirmelerini istiyoruz.  

Bu etkinlikle amacımız paylaşma ve çocuklarımıza sorumluluk 

kazandırmak. 

 

 

 

  

 

  

 
 

Yıl boyunca her PAZARTESİ 
günü, evden getireceği 

taşınması kolay, hiçbir tehlike 
unsuru içermeyen, oyuncağın 

kırılması kaybolması, 
bozulması gibi durumlarda 
düşünülerek çocuğun çok 

üzülmeyeceği ve arkadaşları 
ile paylaşım yapabileceği 
oyuncakları okulumuza 

getiriyoruz. Sabah ve öğleden 
sonra serbest etkinlik 

saatlerinde arkadaşlarımız ile 
oynuyoruz.  

 

 

 
Yıl boyunca her SALI günü, 

evdeki kütüphaneden 
seçeceği öykü kitaplarını 

okula getiriyor, arkadaşları ile 
birlikte inceliyoruz. 

 



                                                                                                                                                               

 

PEK GÖRGÜLÜ ÇOCUKLAR… 

Sayın velimiz, okulumuzda her ay bir konu proje bazlı olarak ele alınmakta olup;  öğrencilerimizin günlük hayatta tekrarlayarak 

pekiştirebilecekleri, yaparak-yaşayarak öğrenme gerçekleştirecekleri  yaşam kültürüne ilişkin alanlardan seçilmektedir. Bir 

önceki ‘PEK Temiz Çocuklar’ projemizin uygulamalarını devam ettirmenin yanısıra,  bu ay  ‘’Yemek yeme alışkanlığı ve masa 

düzeni’’ ile ilgili projemize başlayacağız.  Projemiz 8 hafta sürecektir. Hafta hafta neler yapılacağı ile ilgili bilgi sizlerle 

paylaşılacaktır. Evde de bu düzende ilerlemenizi rica ederiz. 

Aile katılımınızla destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz  

1. Hafta Yemekhane kurallarına uyma  (oturma şekli-kaşık, çatal tutma) 

2. Hafta Yemekhane kurallarına uyma  (oturma şekli-kaşık, çatal tutma) 

3. Hafta Masa düzeni bilgisi, takip etme 

4. Hafta Masa düzeni bilgisi, takip etme 

5. Hafta Yaşlarına uygun çatal, kaşık kullanımı 



6. Hafta Yaşlarına uygun çatal, kaşık kullanımı 

7. Hafta Yemek yeme düzeni (yemek sıralaması-yemek bilgisi-sulu yemeklerin kaşığa alınması- 
gerektiğinde kaşıkla da kesme eylemi) 

8. Hafta Yemek yeme düzeni (yemek sıralaması-yemek bilgisi-sulu yemeklerin kaşığa alınması -
gerektiğinde kaşıkla da kesme eylemi) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



YAŞ DÖNEMLERİNE GÖRE ÇOCUĞUNUZA SOFRA GÖRGÜ KURALLARINI ÖĞRETMEK 

Görgü kuralları, çocuğunuzun sosyal becerisini, kendini kontrol etme becerisini geliştirir. Aynı zamanda gençlik ve 

yetişkinlik hayatında da ona kolaylık sağlayacak beceriler kazanmasına yardımcı olur. 

 

3YAŞ-5 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN SOFRA GÖRGÜ KURALLARI 

Çocuğunuza sofrada kullanılan görgü kurallarını özellikle ‘’lütfen’ ’ve ‘’teşekkür  

Ederim’’ sözlerini kullanmalarını öğretebilirsiniz. Bu görgü kurallarını öğreterek ileri de uygun olmayan sözleri ve 

davranışları değişimleme gerekliliğinizi ortadan kaldırır. Çocuğunuz anaokuluna başladığı gelişim döneminde yönergelerini 

takip etme ve uygulamada daha başarılı olacaktır. Buna bağlı olarak yeni görgü kuralları ile çocuğunuzu tanıştırabilirsiniz. 

Çocuğunuza; 

 Masada  ilk olarak 10- 15 dakika boyunca sakince oturmasını, 

 Herkesin sofrada yemek yemeye hazır olana kadar beklemesini, 

 Sofra kurulumunu, 

 Uygun peçete, çatal, kaşık kullanımını, 

 Ağzı kapalı olarak yiyeceklerini çiğnemesini, 

 Ağzı dolu iken konuşmamayı, 

 Su veya bir yiyecek isterken nazikçe söylemesini ( patates istiyorum yerine patatesi verebilir misin?) 

 Yemekler için “iğrenç” gibi sözcükler kullanmak yerine “çok sevdiğim bir yemek değil” gibi söz kullanımı 

öğretebilirsiniz. 



Bu yaş döneminde çocuğunuzun derli toplu yemek yemesini beklemeyin. Çocuğunuzun yemek yerken zevk alması aynı 

zamanda belli sofra görgü kurallarına uyması önemlidir. Çocuğunuza görgü kurallarını öğretirken ilk başlarda sık sık 

hatırlatmalarda bulunmanız gerekebilir. Çocuğunuzu her seferinde sözel bir uyarı ile hatırlatma yapmak yerine aranızda bir 

hareket belirleyebilirsiniz. Örneğin ağzı açık yediğinde, parmağınızı ağzınıza götürebilirsiniz. Çocuğunuzda bu hareketin neyi 

hatırlattığını bilir ise onu uyarmanız gerekmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

Sevgilerimizle, 

PEK anaokulu 

 

 


