İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

A N A S I N I F I A RA L I K 2 02 1 BÜ LT E N
Değerli Velilerimiz,
Aralık ayında gems eğitim modelimiz kapsamında “PENGUENLER”
temasını işledik. İşlediğimiz bu tema kapsamında içeriğimiz şu şekilde oldu;
GEMS-kavramlar
Penguenler gems temamızda zıt kavramlardan işlediklerimiz;
Büyük-küçük, uzun-kısa, haﬁf-ağır, kaygan-pütürlü, sert-yumuşak oldu.
Penguenlerin yaşamını incelerken gruplama, eşleştirme ve sıralama
çalışmaları yaptık. Penguenlerin yaşam alanlarını inceledik.
Dünya üzerinde kendi konumumuzu ve penguenlerin yaşadığı alanın
konumunu karşılaştırdık. Yaşam alanlarımız içinde benzer ve
farklılıklara odaklandık.

T Ü R KÇ E D İ L E T K İ N L İ Ğ İ
Sınıf ımızda bireysel kitap okuma alanları oluşturduk. Kütüphanede kitap inceleme ve
incelediğimiz kitabı canlandırma çalışması yaptık. Mevsimler, günler, aylar üzerine
hikâyeler okuduk. Penguenlerin yaşam alanları ve penguen türleri hakkında araştırmalar
yaparak imparator penguenin hayatını inceledik. Penguen belgeseli izledik. Tutum yatırım
ve Türk Malı haftası kapsamında ülkemizdeki bölgeleri tanıyarak, bölgelerimizi yapboz
haline getirdik. Süt kutularından kendi kumbaramızı yaptık ve yatırım hakkında sohbet
ettik. İglo kavramını öğrendik ve küp şekerlerden kendi iglolarımızı yaptık. Türkiye’de
yetişen ürünleri tanıdık ve yetiştiği bölgelerin özellikleri hakkında sohbet ettik.
Eskimoların hayatını inceldik. Eskimoların yaşamları ve kıyafetleri ile benzerliklerimiz
üzerine konuştuk.

OKUMA-YAZMA
1. grup seslerimiz olan ELAKİN seslerini tanıdık.
Ses tanıma çalışmalarımıza ses küpü ile devam ettik.
Oluşturduğumuz küp ile öğrendiğimiz seslerden kavramlara
ulaştık.
2. grubun seslerine giriş yaptık. “O” sesine farkındalık kazandırdık.
Ses farkındalığı kazandırmak adına birçok hikaye kitabımızda
bu sesleri “kelime avcısı” oyunumuz ile bulduk.
Harflerin somutlaşmasını sağlamak amacıyla web2 araçlarından faydalandık.
Öğrencilerimizle beraber yaptığımız ses küpü ile kelime bulmaca oyunu oynadık.

YAŞAM BECERİLERİ
Öğrencilerimizle aralık ayında yaşam becerileri dersimizi işlerken sorumluluk değerini
öğrendik.
-Sorumluluk ne demek ?
-Sorumlu olduğumuz neler var?
-Sorumluluklarımızı yerine getirmezsek ne olur? Sorularımıza cevaplar bulduk.
Bu ay sihirli kelimemiz ise “teşekkür ederim” ve “rica ederim” oldu.
Neden bu cümleler önemlidir? Kime söylenir? Öğrencilerimizle dramatize ederek
öğrendiğimiz bu kavramın sosyalleşme üzerindeki önemine atıfta bulunduk. Bu ay
işlediğimiz değer olan sorumlulukla bağlantısını kurduk.
Özbakım becerilerinde geliştirmeyi hedeflediğimiz alan ise eldiven giyme ve
sof ra düzeni oldu. Eldiven sadece kışın mı giyilir? Eldiven giyilen başka alanlar nelerdir?
Sof radaki düzen nasıl sağlanır? Tabak, çatal-kaşık-bıçak nerede durmalıdır?
Bu soruların cevaplarını bulduk.

P4C
Felsefe ile çocukları tanıştırdığımız p4c çalışmalarımızda bu ay sorumluluk temasını işledik.
Hayvanların yaşam alanlarını nasıl temiz tuttuğunu konuştuk.
Dışarda çöp kamyonları olmasa çöpler ne olurdu? Bu konu üzerine düşündük.
Sorumluluğun bir tanımı olup olmadığını konuşurken, sorumluluklarımız bir resim olsa
orada sorumluluklarımızı nasıl ifade ederdik bu konuyu çizerek somutlaştırdık.
Konuşurken alanların farklılığına göre sorumlulukların değiştiğini fark ettik.
Değişmese dünya nasıl olurdu bu konuyu düşündük ve sorguladık.

M AT E M AT İ K
Matematik çalışmamızda bu ay toplama ve çıkarma çalışmalarına daha sık yer verirken,
örüntü ve gruplama çalışmalarında aylık temamıza atıfta bulunacak görsellerden yararlandık.
Onar onar sayma yaptık.
Balık krakerlerden yararlanarak toplama ve çıkarma yaptık.
İmparator penguen ile boyumuzu ölçtük.
Yerli malı haftası kapsamında minik bakkalımızda oyuncak paralarımız ile alım-satım yapmak
hakkında drama çalışması yaparken f inansal okuryazarlık çalışması da yapmış olduk.

B İ L İ M v e Y A RAT I C I L I K
Bilim ve yaratıcılık dersimizde bu ay soğuk teması üzerine--çalışmalar yaptık.
Suyun bir şekli var mıdır? Suya nasıl şekil veririz?
Buz nasıl oluşur?
Buz eridiğinde nasıl su olur? Buzulların erimesine sonucunda
penguenler nasıl zorluklar yaşar?
Hava kuvvetinden ve çöp poşetinden yararlanarak penguen yaptık.

F E N v e D O ĞA
Fen ve doğa çalışmalarımızda bu ay penguenler ve soğukluk üzerine konuşurken
gezegenimizde nasıl değişimler olduğunu araştırdık. Bahçemize çıkarak kış mevsimindeki
soğuk havafarklılığını ve dereceleri konuştuk. Derecenin sıf ırın altına indiğinde kar yağdığını
gözlemledik. Soğuk havada yapraklar donar mı? Her ağaç yaprak döker mi inceledik.
Göster anlat günümüzde öğrencimizin getirdiği su ölçüm aleti ile suyun içilebilir olma
durumunu ölçümledik.

Y E T E N E K G E L İ Ş İ M AT Ö LY E L E R İ
MÜZİK ve ORFF
Müzik dersimizde öğrendiğimiz müzikleri birlikte seslendirdik.
“Zerzevatçı Teyze, Hoş Geldin Dünyamıza ve Yeni Yıl” adlı şarkılar öğretilerek ritim
enstrümanları ile birlikte seslendirildi.
Vücudunumuzu ritim çalgısı gibi kullandık.
El çırpma, parmak şıklatma, dize vurma, ayak vurma gibi ritim çalışması yapılarak
bedenindeki sesleri keşfetmesi sağlandı. Daha sonra “Fış Fış Kayıkçı” adlı şarkı bedenimizde
keşfettiğimiz sesler ile çalındı.
Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katıldık.
Yeni yıl için hazırladığımız “Hoş Geldin Dünyamıza ve Yeni Yıl” adlı şarkılar fuaye alanımızda
seslendirilmek üzere çalışmalar yapılmıştır.

HAREKET ve OYUN
Aralık ayında bol bol topla oynadık. Topları f ırlattık, attık, yakaladık, taşıdık. El-kol
koordinasyonu geliştirecek çalışmalarla beraber top hakimiyetimiz de gelişti. Eski çocuk
oyunlarından, mendil kapmaca ve yağ satarım bal satarım oyunlarını öğrendik. Ocak ayında,
beslenmenin önemini öğreneceğiz. Nelerden ne kadar yememiz gerekiyor? Ders içindeki
materyalleri kullanmayı öğrenip, kendi dersimizi planlayacağız. Beden eğitimi bölümü olarak
yeni yılınızı kutlar, spor dolu sağlıklı bir yıl dileriz.

GÖRSEL SANATLAR
Anaokulu öğrencilerimiz ile görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve
teknikleri kullanma, duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtma kazanımları
doğrultusunda; yeni yıl çalışmaları, kış resimleri konu başlıkları altında çeşitli boyalar ile farklı
teknikler kullanarak çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalar yeni yıl sergisinde sergilendi.

DRAMA
Anasınıf ı öğrencilerimizle kendi tiyatromuzu yapıp , ifade becerilerimizi güçlendirdik.
Diyaf ram kaslarını fark ederek bu kasımızı çalıştıracak nefes oyunları ve canlandırmalar
yaptık. Mimik ve jestlerin ne olduğu hakkında sohbet ederek doğaçlama oyunlar oynadık.
Sınıf ımızın kitaplığından seçtiğimiz bir masalı canlandırdık.

KO D L A M A - R O B O T İ K- S T E M
Koşullu yapıların program dilinde kullanım mantığını öğrenilirken, gerekli olan kod
bloklarını kullanarak algoritma oluşturuldu. Algoritmik işlem adımlarını sıralayarak bir
problemin çözümü için algoritma geliştirildi ve kazanımlar doğrultusunda algoritma
kavramıyla devam edildi. Bir görevi tamamlamak için sıralı ve mantıksal adımların
listesinin algoritma olduğu ve bilgisayarın bu adımlara göre işlemlerimizi gerçekleştirdiği
hatırlatıldı. Günlük hayatımızdaki örneklerden omlet işlem adımları sıralaması etkinliği
sıralaması yapıldı ve pekiştirmek için web2 araçlarından yararlanıldı. (“Şef Roka’nın Lezzet
Dünyası”). Koşul yapılarını öğrenme kazanımı doğrultusunda “Denizaltı canlılarını”
tanıyarak verilen işlem adımlarını takip ettik. 3D kalem ile yeni yıl tasarımlarını
oluşturdular ve oluşturdukları 3 boyutlu tasarımlarla yeni yıl ağacı tasarladık.
Lego Spike Essential eğlenceli mekanizmalar ile büyüklerin hazırladığı “Dönme dolabı”
incelemeden geçemedik. “Nasıl dönüyor?” Sorularından sonra motor hızı, bekleme süresini
incelerken çok eğlendik.

Y A BA N C I D İ L
K I N D E R GA R T E N - I N T E G RAT E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout December our students studied on;
■ Naming rooms in a house (kitchen, bedroom etc).
■ Identifying the furnitures in a house (bed, couch etc).
■ Describing the positions of the objects (in, on, under).
■ Identifying activites that family members do at home.

Değerli velilerimiz,
Aralık ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Evdeki odaları adlandırdı (mutfak, yatak odası vb).
■ Evdeki eşyaları tanımladı (yatak, koltuk vb).
■ Objelerin konumlarını tarif etti (içinde, üstünde, altında).
■ Aile üyelerinin evde yaptığı işleri tanımladı.
During January our students will be able to,
■ Name farm animals.
■ Identify farm chores.
■ Identify baby farm animals.
■ Give answer to “How many” question.
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Çiftlik hayvanlarını adlandıracak.
■ Çiftlik işlerini tanımlayacak.
■ Çiftlik hayvanlarının yavrularını tanımlayacak.
■ “Kaç tane” sorusuna cevap verecek.
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