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Hazırlayan: Yasemin Köksal                             

VERİLMEK İSTENEN TEMEL ÖĞRETİLER  
Verilmek istenen temel öğretiler 

Başimizin taci annelerimizin ,anneler gününü kutluyoruz… 
Emek nedir? Yapilan işi, emeği nasil taktir etmeliyiz? Sorularinin yanitlarini 
çocuklarimiza öğretmeye çalişacağiz. 

Trafik kuralari ne için önemlidir? Sorusunun yanitini çocuklarimiza öğretmeye 
çalişacağiz. 

Aile nedir? Aile kimlerden oluşur?  Sorularinin yanitlarini çocuklarimiza öğretmeye 
çalişacağiz.ailedeki rol ve sorumluluklarimiz hakinda sohpet edeceğiz. 

Engeli bireylere nasil yardimci olmamiz gerektiği hakinda çocuklarimizla sohpet 
edeceğiz.  

Eczaci nedir? Eczacilik mesleğini çocuklarimiza tanitacağiz. 

 çocuklarimizin sosyal duyarliliklarini artirmak için, ailesi olmayan, korumaya muhtaç 
çocuklar için neler yapilmali? Diye soracağiz. 

Hemşire kime dedir? Hemşirelik mesleğini çocuklarimiza tanitacağiz. 

Müze nedir? Müzede neler serğilenir? Sorularinin yanitlarini çocuklarimiza öğretmeye 
çalişacağiz. 

Psikomotor Alan:  

Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 
1. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar 

2. Atılan nesneleri yakalar 

3. Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar 

 

El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme 
1. Yönergeye uygun çizgiler çizer 

2. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer 

3. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar 

4. Malzemeleri istenilen nitelikte keser 

5. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır 

6. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar 

 

 

 

 

 

 

 

KONULARIMIZ 

Emek Ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 

Trafik güvenliği ve eğitimi haftası 

Aile haftası  

Anneler günü 

Engeliler haftası 

Türk dil bayramı 13 Mayıs 

Eczacılar günü 14 Mayıs 

Muhtaç çocuklar günü 15 Mayıs 

Hemşireler günü 18 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 

Müzeler haftası 

Süt günü 21 Mayıs 

 
 

 

Çocuklar için yola çıktık. Çocukları önemsiyoruz. 



 

 

 

DİL GELİŞİMİ 

Çocuğun dil gelişimi ailesinden aldığı genetik özellikleri,  yetiştiği çevre,  etrafında model aldığı insanlar ve çocuğun dil 
gelişim özelliklerini etkileyen başlıca faktörlerdir. Dil gelişiminde çocuklar çevredeki sesleri taklit eder.  Yaş gruplarına 
göre dil gelişim farklılık gösterir. 
 

 

 

ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

 

36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN  
DİL GELİŞİMİ 
1) Sesin geldiği yönü söyler. 
2) 3-4 sözcükle cümle kurar. 
3) Neden, nasıl, kim gibi 
sorular sorar.  
4) Geçmiş zaman ifadelerini 
kullanır.  
5) Konuşmalarında isim ve 
fiilleri kullanır.  
6) Sohbete katılır. 
7) Kendi kendine tekerleme ve 
şarkı söyler. 
8) İfadelerinin çoğu anlaşılır. 

 

48 - 60 AYLIK ÇOCUKLARIN  
DİL GELİŞİMİ  
1) Sesin özelliğini söyler.  
2) Sesin kaynağının ne 
olduğunu söyler.  
3) Bileşik cümleler kurar.  
4) 4-5 sözcüklü cümle kurar.  
5) Konuşmalarında bağlaçları 
kullanır.  
6) Zıt anlamlıı sözcükleri 
kullanır. 
7) Kısa, basit öykülerle ilgili 
soruları yanıtlar. 
8) Neden, nasıl, kim gibi 
sorulara cevap verir. 
 
 
 

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN  
DİL GELİŞİMİ  
1) Sesler arasındaki benzerlik 
ve farklılıkları söyler. 
2) Verilen sese benzer sesler 
çıkarır. 
3) 6 ve daha fazla sözcükten 
oluşan cümleler kurabilir.  
 4) “Kim, ne, ne zaman, 
nerede, neden, nasıl?” gibi 
sorular sorar ve yanıtlar. 
5) Sohbete katılır ve akıcı 
konuşur. 
6) Dinlediği bir öyküyü anlatır. 
7) Okumanın günlük 
yaşamdaki yeriyle ilgili 
konuşmalara katılır. 
8) Kitaptaki resimlere bakıp 
okuyormuş gibi yapar. 

 



 

 

 

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. 
 

 

 

 



 

 

 BİLİŞSEL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR 

 

 

Kazanım 1= Nesne/durum/olaya dikkatini verir.  

a) Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.  

b) Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.  

c) Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. 

  

Kazanım 2= Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.  

a) Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. 

b) İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. 

c) Gerçek durumu inceler. 

d) Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)  

 

Kazanım 3= Algıladıklarını hatırlar.  

a) Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. 

b) Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır 

 

Kazanım 4= Nesneleri sayar. 

a) İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 

b) Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. 

c) Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 



 

 

d) Sıra bildiren sayıyı söyler. 

e) 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. 

 

Kazanım 5= Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. 

a) Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, 

kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre gruplar. 

 

Kazanım 6= Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.  

a) Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, 

tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. 

 

Kazanım 7= Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.  

a) Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. 

b) Gösterilen sembolün anlamını söyler.)  

 

Kazanım 8= Geometrik şekilleri tanır. 

a) Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.  

b) Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. 

c) Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.) 

 

 

 



 

 

RENKLER       

                                                      Gri 
       Kahverengi 
       

 

 

 

GEOMETRİK ŞEKİLLER 

 
ALTIGEN 

 
 
 
Yönler:   Yukarı    
             Aşağı                                     
 
 

 

      

 

SAYILAR: Onar Onar SAY!!  
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Duygular : ŞAŞIRMIŞ          HEYECANLI   



 

 

                                                     

 



 

 



 

 

 

ŞARKILAR 

ANNE KARNIM ACIKTI(tekerleme) 
Anne karnım acıktı  

Baktım dolap acıktı  

Yedim kocaman pastayı 

Fırlattım attım boş tabagı 

 

'seni gidi yaramaz 

dolap acık olamaz  

peynir ekmek yokmuydu 

bunlara karnın tokmuydu'  

tok tok tok 

bundan sonra sana yemek yok..  

Çek çek şarkısı 

 

Mutfakta yemek pişer  

atıştır üçer beşer 

çek çek çek ayranı çek çek 

 

az yersen şortun düşer 

çok yersen karnın şişer  

çek çek çek şortunu çek çek 

 

selam dur ete süte 

sonra koş tuvalete 

çek çek çek sifonu çek çek 

 

nezleysen halin yaman 

burnun olmuş kocaman 

çek çek çek burnunu çek çek 

Annem Bana Bir Bebek Aldı (Şarkı) 

Annem bana bir bebek aldı yanakları al aldı 

Gözleri boncuk mavi saçları kumraldı 

Ben bebeğimi çok severim şekerle beslerim 

Yaramazlık yapınca kulağını çekerim 

Bir gün gittik attaya çikolata almaya  

Sonra yolumuzu kaybettik başladık ağlamaya 

Oradan geçen bir polis amca yolumuzu gösterdi 

Bundan sonra izinsiz çıkmayın dedi 

 

ANNECİĞİM 

Ak saçlı başını alıp eline, 

Kara hülyalara dal anneciğim!  

O titrek kalbini bahtın yeline, 

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!  

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, 

Gecenin ardında yine gece var;  

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, 

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!  

Gözlerinde aksi bir derin hiçin, 

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;  

Bu kış yolculuk var, diyorsa için, 

Beni de beraber al anneciğim! 

 

 


