
  

 
 
 
 

2018-2019 
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

HAZIRLIK GRUBU (ORMAN SINIFI)  
ŞUBAT AYI EĞİTİM PROGRAMI 



1. HAFTA 2. HAFTA 3. HAFTA 4. HAFTA 

SANAT 
 

1.Müzik 
2.Resim 
3.Tiyatro 
4.Sinema 

5.Edebiyat 
 

SANATSAL 
ÇALIŞMALAR 

1. Heykel 
2. Karakalem 

3.Ebru çalışması 
4. Gözlemsel çizim 
5. Artık Materyaller 
ile pano çalışması 

 

TOPRAK 
 

1.Toprak ve yaşam 
2.Toprak çeşitleri 

3.Toprağın 
kullanıldığı yerler 

ve amaçları 
4.Toprağın altı ve 

üstü  
 

YERALTI YAŞAM 
 

1. Yeraltında yaşam 
2. Yeraltında 

yaşayan 
hayvanlar 

3. Yeraltı suları 
4. Yeraltında 

bilmediklerimiz, 
görmediklerimiz 

 

ŞUBAT AYI TEMALAR 



RENK  ŞEKİL ZITLIK KAVRAM 

• Kırmızı & Sarı 
Karışımı 

• Öğrenilen Renklerin 
Tekrarı 

• Beşgen 
• Altıgen 

• Keyifli-keyifsiz 
• Aç-tok 
• İstekli-isteksiz 
• Sivri-küt 

KAVRAMLAR 



Bu ay… 

SCAMPER 

• Beşgen şekli nelere 
benzemektedir? 

• Toprak altında yaşayan 
bir canlı olsan ne olmak 
isterdin? 

• Verilen altıgen şeklinden 
neler elde edersin? 

• Bukalemun gibi renk 
değiştirsen hangi renkte 
neler yaparsın? 

MATEMATİK 

• 1-10 arası rakamların 
dizilişi 

• 11-12 rakamlarının tanımı 
• Gruplama 
• Eksik rakamların yazılışı 
• 10’ar 10’ar sayma 
• Eşleştirme 
• Rakam kadar nesne 

birleştirme 
• Arttırma-eksiltme 

GÖRSEL SANATLAR 

• Kilden çerçeve yapımı 
• Karmaşık ipler 
• Mandala kareler 
• Mozaik çalışması 
• Cetvelle çizilen çizgiler 
• CD'lerden pano 

oluşturma 

ÖZBAKIM 

Yemek yeme, masa düzeni kurulumu, kıyafet düzeni,  
doğru ayakkabı giyme. 



DÜRÜSTLÜK 
DÜRÜST BİR ÇOCUK NASIL YETİŞTİRİLİR? 
Çocuklar genelde 3 – 4 arasında doğruyu yanlıştan ayırmaya başlarlar. Bu özelliklerinin gelişmeye başlaması onların 
yalan söyleme davranışları üzerinde de sonuçlar doğurmaya başlar. Çocuklar genelde cezadan kaçınmak ve 
ebeveynlerini hayal kırıklığına uğratmaktan korktukları için yalan söylerler. Fakat çocukların yalan söylemelerinin bir 
alışkanlık halini alması onlarda bir davranış ve kişilik özelliği olarak kalmasına yol açabilir. Yalan söylemek çocuğun 
ilerleyen yaşamında oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilecek ve onun sosyal yaşamını oldukça etkileyebilecek bir 
durumdur. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını daha küçük yaşlardan itibaren dürüst bir insan olma konusunda 
yetiştirmeleri ve bu konuda bazı önlemleri almaları gerekir. 
Dürüst bir çocuk yetiştirmek için bir ebeveyn olarak aşağıdaki hususlarda adım atmanızda fayda vardır: 

1. Dürüst bir çocuk yetiştirmek için çocuğunuzu yalan söylemeye itecek şekilde ebeveyn davranışı göstermemeniz 
gerekir.   

2. Eğer çocuğunuz yalan söylüyorsa bunun nedenlerini anlamaya çalışın.   
3. Çocuğunuzu doğruyu söylemesi konusunda onu cesaretlendirmelisiniz.    

4. Çocuğun yalan söylemenin bir işe yaramadığını bilmesi ve yalan söylemenin bazı sonuçları olacağını bilmesine 
yardımcı olun.   

5. Çocuğunuzu dürüst davranmaya yönlendirdiğinizde bunu asla zorlayarak yapmayın.   
6. Dürüst bir çocuk yetiştirmek ve yalan söylemekten onu uzak tutmak istiyorsanız çocuğunuza bir ebeveyn olarak iyi 

bir rol model olmalısınız.  
Kaynak, Annelik bilinci. 

YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ 



ÜNLÜSÜ  HAYVANI 
Salvador Dali Bukalemun 

ŞUBAT AYININ… 



C  VİTAMİNİ PARTİSİ 
• 14 Şubat Perşembe günü yapılacaktır. 

• Öğrencilerimizin turuncu-yeşil –sarı kıyafet ile partiye katılmasını 
sağlamanızı rica ederiz. 

 

ŞUBAT AYININ PARTİSİ 



MUM NEDİR,NE İŞE YARAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞUBAY AYINDA FEN VE DOĞA  

 
 
 
 
 

FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİNİN 
AMAÇLARI 

Bağımsız öğrenen ve eleştirel 
düşünebilen bireyler yetiştirmek 
Öğrencilerin fen ve matematikle 

ilgili temel kavramları 
anlamalarını sağlamak 

Temel fen ve matematik 
becerilerinin önemini kavratmak 
Öğrencilerin fen ve matematiğe 

karşı olumlu bir tutum 
edinmelerini sağlamak. 

 

*Mum ve özellikleri 
*Mum yapımı 
*Evden getirilen mumlardan akıtma 
çalışması 
*Kullandığımız alanlar 
*Mum ile sanat çalışmaları 
 



BOYA 
PALETİ 

TUVAL ÇAPA MİSİNA 

KELİME AVI 



 

 Şubat ayı içerisinde Fen ve Doğa derslerimizde  Mum objesini tanıyacağız. Etkinliklerde kullanmak üzere çeşitli renk ve şekillerde mum göndermenizi rica 
ederiz. 
 

 06 Şubat Çarşamba günü okulumuzda profesyonel fotoğraf çekimi yapılacaktır. 22 Ocak Salı günü gönderilen fotoğraf çekim formu onaylanan (çekimin 
olmasını isteyen) öğrencimizin çekim için hazır gelmesi (çekim için giymek istediği bir veya iki kıyafet) rica olunur.  Ayrıca tüm öğrencilerimiz  ile o gün 
grup çekimi yapılacağından beyaz Atatürk baskılı tişörtü ve siyah pantolon(kızlar siyah etek-siyah kilotlu çorap  giyebilir.) giyerek gelinmesi rica olunur. 

 
 14 Şubat Perşembe  günü okulumuzun spor salonuna çömlek sanatı atölyesi kurulacak, tanıtımı ve etkinliği yapılacaktır.   8 Şubat Cuma günü gönderilen 

Katılım izin belgesini imzalayıp, göndermenizi rica ederiz. 
 
 15 şubat Cuma günü ‘C Vitamini Partisi’’ yapılacaktır. Öğrencimizin turuncu-yeşil-sarı renklerde kıyafet ile katılmasını rica ederiz. C vitamini içeren 

besinlerden öğrencimiz için belirtilen yiyeceği (miktar isteğe bağlı) o gün getirip, faydalarını anlatmasını ve tanıtmasını sağlamanızı rica ederiz. 
*Zeynep: Biber              * Ela: Rezene             *Doruk: Maydanoz     *Deniz: Turp           *Defne: Portakal       *Ali Baki: Limon                                      *Serra: Karalahana    
*Neva: Ananas           *Ahmet: Çilek               *Kaan: Soğan         *Rüzgar: Brokoli       *Ata: Kivi 
 
 21 Şubat Perşembe günü ‘Tepetaklak ev’ müzesine gezi etkinliğimiz olacaktır. 15 Şubat Cuma günü gönderilen gezi izin kağıtlarını katılım durumuna 

göre imzalayıp, göndermenizi rica ederiz. 
 

 28 Şubat Perşembe günü okulumuzda yangın tatbikatı yapılacaktır. 
 
 Eve gönderilen Aile katılımı kitaplarını Pazartesi günü işaretli yerleri yapılmış şekilde göndermenizi rica ederim. 
 
 Cuma günleri gönderilen etkinlik dosyalarını (mor renk) içi boşaltılmış şekilde Pazartesi günü gönderiniz. 

 
  
 

 

DUYURULAR 



PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 

• İNGİLİZCE 
• ALMANCA 
• KODLAMA 
• İNG(NATIVE) 
• DANS 
• MÜZİK-ORFF 

• İNGİLİZCE 
• ALMANCA 
• DRAMA 

• İNGİLİZCE  
• ALMANCA 
• NATIVE 

• İNGİLİZCE 
• ALMANCA 

• İNGİLİZCE 
• ALMANCA 
• NATIVE 
• OKUMA-YAZMAYA 

HAZIRLIK 

• SATRANÇ 

BRANŞ VE EK DERSLER 

PAZARTESİ PERŞEMBE 

AİKİDO JİMNASTİK 



 

 Sanat artık çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde terapi amaçlı kullanılmakta ve en etkili 
terapi yöntemlerinden biri kabul edilmektedir. Sanat, büyük küçük herkes için 
vazgeçilmezdir, hayatın bir çocuklara, örgün ve yaygın eğitimle verilmelidir. Tercih edilen ve 
daha faydalı olan ise; sanat eğitiminin çocukluktan başlamasıdır.  
 
Sanat, hem yetişkin hem de çocuk için zevkli bir uğraştır. Yetişkin ve çocuğun ortaya 
çıkardığı ürün onun sanat eseridir. Her ekonomik seviyedeki insanın ilgilenebileceği bir 
sanatsal uğraş vardır.  
 
İster yetişkin olsun ister çocuk, herkese sanatla ilgilenebileceği ortamlar yaratılmalı ve 
fırsatlar tanınmalıdır. Yetişkinlik cağına gelmiş olmasına rağmen sanatla yeni tanışan ve 
içlerindeki cevheri fark edip dışarı yansıtan kişiler vardır. O kişilerin bir süre sonra hem 
kendilerine hem de dünyaya yönelik bakış açıları değişmektedir. Sanat eğitimi hem yetişkin 
hem de çocuklara, örgün ve yaygın eğitimle verilmelidir. Tercih edilen ve daha faydalı olan 
ise; sanat eğitiminin çocukluktan başlamasıdır.  

ÇOCUKLARDA SANAT… 



 Çocuklarda Sanat Eğitiminin Hedefi  
 
Çocuğa verilen sanat eğitiminin hedefi; çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel 
özelliklerini geliştirmek, yaratıcılığını artırmak, özgün düşünceyi ve estetik anlayışı 
geliştirmek, haz almasını ve duygusal açıdan rahatlamasını sağlamak ile paylaşmayı öğretmek 
olmalıdır. Sanat bu amaçla kullanılmaktan başka, eğitim ortamlarında öğretmen-çocuk, okul 
idaresi-çocuk, çocuk-çocuk veya çocukla diğer öğretmenler arasındaki iletişimi geliştirmeye 
dönük olmalıdır. Sanatın da içinde olduğu öğrenmeler, çocuklar için daha zevkli hale 
gelmektedir. Gerek okul öncesi gerekse okul dönemi çocukları için okullar, zoraki gelinen, 
sadece dinleyerek, okuyarak, yazarak öğrenmenin olduğu, ezberci anlayışın kabul gördüğü bir 
ortam olmaktan çıkarılıp, çocukların zevk alarak gittikleri bir yer haline dönüştürülmelidir. 
Evde ailece gerçekleştirilecek sanatsal etkinlikler, aile üyeleri ve çocuk ilişkisinin kalitesini 
etkilemektedir.  
 
Çocuk birçok sanat dalıyla uğraşarak kendisi için hangisinin daha zevkli olduğunu keşfetmeli 
ve hangi sanat dalına daha yetenekli olduğunu fark etmelidir.  
 
Sanat eğitimi okul öncesi yaşlarda başlamalıdır. Çünkü doğumdan 6 yasına kadar olan dönem, 
çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal, kaş ve sinir gelişiminin, olgunlaşmasının olduğu dönemdir. 
Bu nedenle bu dönemdeki sanat eğitimi, çocuğa daha fazla uyaran verilmesine olanak tanır. Bu 
da daha iyi bir gelişimi beraberinde getirir.  

ÇOCUKLARDA SANAT… 



 Çocuk, sanatla uğraşmaktan zevk alır. Sanatla ortaya bir ürün çıkarır ve bu ürün 
onun eseridir. Sanat çocuğun kendisine yönelik algısını olumlu olarak etkiler. 

 Sanat, çocuğun ne kadar kavram bildiğini yansıtır. Kavram sayısı yetersiz olan 
çocukların sanat yoluyla kendilerini ifadesi de yetersiz olmaktadır. Sanat, çocukta 
yaratıcılığı ve özgün düşünceyi geliştirir. 

 Sanat çocuğun problem çözme becerilerini geliştirir. Çocuğun uğraşla ilgili planlama 
yapma ve yapılan plana uyma yeteneğini kazandırır. 

 Birden fazla çocuğun birlikte yaptığı sanatsal uğraşlarda çocuk işbölümü yapmasını, 
kendine verilen sorumluluğu yerine getirmeyi, ekip çalışmasını, isteklerini nasıl 
ifade edebileceğini öğrenir. 

 Çocuğun özgür düşünmesine katkıda bulunur. Ortak davranış bilincini geliştirir. Okul 
başarılarının artmasını sağlar. Sanat eğitimi alan çocukların stresle başa çıkma 
becerileri gelişir. Sanat evrensel bir iletişim ve kendini ifade yoludur…  

Kaynak,İsmek Çocuk Gelişimi 

Çocuğun Sanat ile Yansıttıkları… 




