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Hazırlayan: Yasemin Köksal                             

VERİLMEK İSTENEN TEMEL ÖĞRETİLER  

Şaka nedir ? Nasıl yapılır? Arkadaşlarımızın hoşlanmadığı şakalar yapmamamız  
gerektiğini çoçuklarımıza öğretmeye çalışacağız. 

Polis kimdir ? Polislik mesleğinin zorlukları nelerdir ? Çocuklarımıza öğretmeye 
çalışıyoruz. 

Avukat kimdir ? Avukatlık mesleğinin zorlukları nelerdir ? Çocuklarımıza 
öğretmeye çalışıyoruz. 

Sağlıkla büyüyebilmemiz için neler yapmalıyız ? Sorusunun cevabını beyin 
fırtınası yöntemiyle bulmaya çalışacağız. 

Turist kimdir ? Turizimin gelişmesi için neler yapmalıyız ? Sorusunun cevabını 
beyin fırtınası yöntemiyle bulmaya çalışacağız. 

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramının önemini çocuklarımıza 
öğretmeye çalışacağız. Çocuk Bayramını Kutlayacağız. 

 

Psikomotor Alan:  

TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ (2-6 YAŞ) 

Yaşamın ikinci yılından başlayarak yedinci yılına kadar geçen süre temel 
becerilerin kazanıldığı dönemdir. Tüm çocukların ortak özellik taşıması 
ve yaşam için gerekli beceriler olduğundan ‘temel beceriler’ ismini 
almıştır. Bunlar koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, 
topa ayakla vurma gibi hareketlerdir. İki yaşından sonra temel 
hareketler kaba bir şekilde ortaya çıkar. Önce çocuk, kendi bedeninin 
hareket becerisini anlamak ve bunu denemek için çaba gösterir. Daha 
sonra bedeni üzerindeki kontrolü ile hareketlerini daha uyumlu ve 
kontrollü yapmaya başlar. Dönemin sonlarında ise çocuk, uyumlu ve 
kontrollü gelişmiş hareketlerini mekanik yönden etkili olarak 
gerçekleştirir. 5-6 yaş döneminde temel beceriler olgunlaşmış olarak 
görülür. 

DİL GELİŞİMİ 

Dil bilimciler ve eğitimciler, son yıllarda yapılan çalışmalara dayanarak 
“Dilin kazanılmasında, insanın doğuştan getirdiği bilişsel kapasitesi 

etkindir ve bu kapasite çevre yaşantıları ile geliştirilmektedir.” görüşünde birleşmektedir. Dil yeteneği ile zihin yeteneği 
arasında doğru bir orantı vardır. 2 yaşına kadar çocuğun çıkardığı seslerle zekânın ilişkisinin olmamasına karşın, 2 
yaşından sonra dil gelişimiyle zekâ arasında sıkı bir ilişki olduğu görüşü ağır basmaktadır. Erken konuşan çocukların zekâ 
düzeylerinin genellikle normal ya da normalin üstünde olduğu ve dilin zekâya bağlı olarak geliştiği görüşü kabul 
edilmektedir. Dilin kazanılması, çocuğun bilişsel gelişimine dayanmakta olup zihinsel uyum süreçlerinin her biri algılama, 
kavram geliştirme ve dilin kazanılmasıyla yakından ilişkilidir..  
 

KONULARIMIZ 
Şaka günü – 1 Nisan 

Polis haftası  

Polis mesleğinin tanıtılması 

Avukatlar günü 

Avukatlık mesleğinin tanıtılması 

Büyüme ve gelişmenin önemi 

Turizmin önemi  

Çocuk şenliği 23 nisan ulusal 

eğemenlik ve çocuk bayramının 

kutlanması  

 

 

 

 

Çocuklar için yola çıktık. Çocukları önemsiyoruz. 



 

 

Sosyal–Duygusal Alan:  

Erikson’a göre kişiliğin gelişimi doğumdan ölüme kadar sekiz evrede gelişir. Çocuğun kişilik gelişimini belirleyen ise beş 
evre vardır. Merkezinde; güven, özerklik, girişim, çalışma ve başarma, kimlik, yakınlık kurma, üretkenlik ve benlik 
bütünlüğü gibi kavramların bulunduğu bu kurama Erikson’un Psikososyal Gelişim Evreleri denir. Erikson bu kuramında 
çocukların hangi iki uçta gidebileceğini aktarmıştır. Ailenin yanlış tutumu ile çocuklar olumsuz uca gidebilirken, ailenin 
doğru yönlendirmesi çocuğu olumlu olan diğer uca götürebilir. Bu nedenle anne-babalara her bir yaş döneminde o 
dönemin kritik kavramlarının gelişmesi için çaba göstermelidir. 

DENEYLERİMİZ 

Uzayda Hava Var Mıdır ?  
Statik Elektirik Deneyi  
Süt – Sabun Deneyi  
Gece-Gündüz Deneyi  

 

BİLİŞSEL ALAN 

Bireyin, çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerin 
gelişimine BİLİŞSEL GELİŞİM adı verilmektedir. Bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar 

bireyin çevreyi ve dünyayı anlaması ve düşünme yollarının daha karmaşık ve etkili hale gelme 
sürecidir. Piaget gelişim dönemlerini 4 ana başlığa ayırmıştır. Piaget’e göre tüm çocukların bu 
gelişim aşamalarından sırasıyla geçmesi gerekmektedir. Çocuklar bir gelişim dönemini atlayarak 
diğerine geçemezler. Ancak çocukların gelişim dönemlerine girme ve tamamlama yaşları 
birbirinden farklılık gösterebilir. 

 

 

 



 

 

RENKLER       

                                                      Gri 
       Kahverengi 
       

 

 

 

GEOMETRİK ŞEKİLLER 

 
ALTIGEN 

 
 
 
Yönler:   Yukarı    
             Aşağı                                     
 
 

 

      

 

SAYILAR: Onar Onar SAY!!  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Duygular : MUTLU           Korkmuş!   



 

 

 



 

 

Neden Çocuklarımıza Gösteri 
Yaptırmıyoruz? 

Sevgili Velilerimiz; 

Özel Duru Gündüz Bakımevi olarak bizler, düzenli 

bir şekilde haftanın konseptine uygun etkinlikler 

yapmaktayız. 

Çocuklarımızın kendilerinin sergileyeceği 

performansları temel alan “Yıl Sonu Gösterisi” “23 

Nisan Gösterisi” v.b. etkinlikleri tercih 

etmemekteyiz. 

Verilecek sorumluğun altında  çocuklarımızın 

ezilmelerini, “acaba yapabilir miyim?” kaygısı 

yaşamalarını, yorucu ve uzun provalar dolayısıyla 

sıkılmalarını  istemiyoruz.  

Bu nedenle, çocuk gelişimini destekleme konusunda 

tutarlı olmak adına, Nisan ve Mayıs aylarında da , 

daha önce olduğu gibi, “gösteri” ve “gösterişten” 

uzak, çocuk merkezli ve oyun temelli olmaya devam 

edeceğiz. 

 

   

 

 



 

 

 

ŞARKILAR 

BESLENME TÜRKÜSÜ ŞARKISI SÖZLERİ 

Abur cubur Abur cubur 

Abur cubur yemem 

Hep tıkınıp durmam 

Midemi yormam 

Bellidir öğünüm 

Hoş geçer günüm 

Abur cubur Abur cubur 

Abur cubur yemem 

Bu yenir mi demem 

Yemekte seçmem 

Annem ne yapmışsa, 

Yerim iştahla 

Abur cubur Abur cubur 

Abur cubur yeme 

 

 

AY DEDE ŞARKISI SÖZLERİ 

Ay dede ay dede 

Gündüz olunca kaçarsın 

Geceleri ışık saçarsın 

Ben bir rokete binerim 

Senin yanına gelirim. 

 
 

ALİ BABANIN BİR ÇİFTLİĞİ VAR 

Ali Babanın bir çiftliği var, 

Çiftliğinde kuzuları var. 

Mee meee diye bağırır 

Çiftliğinde Ali Babanın. 

 

Ali Babanın bir çiftliği var 

Çiftliğinde inekleri var 

Möö mööö diye bağırır 

Çiftliğinde Ali Babanın 

 

Ali Babanın bir çiftliği var 

Çiftliğinde arıları var 

Vızzz vızzzz diye bağırır 

Çiftliğinde Ali Babanın 

 

Ali Babanın bir çiftliği var 

Çiftliğinde tavukları var 

Gıt gıt gıdak diye bağırır 

Çiftliğinde Ali Babanın. 
 


