
 

ARALIK AYI   
BÜLTENİ 

 

1A SINIFI 



GİRİŞ 

 

 

 Sayın Velimiz,  

 

 Bu ayda sizlerle yaptığımız etkinliklerin bir kısmını paylaşacağız. 
Derslerimiz yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alarak ilerlediğinden 
hepsini aktarma imkanımız olamadığından içlerinden bazı etkinlikle-
ri seçerek sizlerle paylaşmaktayız.  

        

        Biz 1/a sınıfı olarak eğlenerek öğreniyoruz. Ypatıklarımıza ba-
karken sizlere de iyi eğlenceler dileriz . 



EĞİTİM  
PROGRAMIMIZ 

EĞİTİM  
PROGRAMIMIZ 

. 

           HAYAT BİLGİSİ DERS İÇERİĞİMİZ 

 OKULUMUZDA HAYAT 

1. Aile bireylerini tanıtır.  

2.  Aile hayatının önemini kavrar.  
3. Evinin yerini tarif eder. Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifa-

delerini kullanır.  

4. Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.  

5.  

 

                  TÜRKÇE DERSİ İÇERİĞİMİZ 

İLK OKUMA YAZMA  

 

1. Harfleri tanır ve doğru seslendirir.  

2. Hece, kelime ve cümleleri akıcı bir şekilde okur. 

3. Kısa metinleri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okur.  

4. Metni canlandırarak okur . 

5. Bitişik eğik yazıyı kullanarak okunaklı hece ve kelimeler yazar  

6. Büyük harf, nokta, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde 
kullanır.  

7. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve 
duygularını ifade eder.  

8. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.  
 

              

              MATEMATİK DERSİ İÇERİĞİMİZ 

 

   1.20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır. 

     2.Tam ve yarım saatleri okur.  

     3.Takvim üzerinde günü, haftayıı ve ayı belirtir.  

     4.  Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.  

     5. Toplama işleminin anlamını kavrar.  

     6. Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.  

 
 

 

 



OKUMA SAATİMİZ 

Görsel okuma yapa-
rak, hikayelerimizi 
hayal gücümüzü 
kullanarak kendimiz 
oluşturduk. 



  TÜRKÇE DERSİMİZDEN 

HARF EVİNDE HARFLERİ ÖĞRENDİKÇE ALFABETİK SIRALAMAYA 
GÖRE YERLERİNİ BULUP YERLEŞTİRİYORUZ 
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Tebdil-i mekanda ferahlık vardır. 

 

 

 

   DERSTE YAPARIZ    
KEYİFTE :) 



                MATEMATİK DERSİMİZDEN 

 

SANIRIM DERSTEKİ 

ETKİNLİKLERDEN BU-
NALIP YARDIM İSTE-
YENLER VAR :) 





KAPAKLARI SEPETİN 
İÇİNDE TOPLAYARAK 
HEM TOPLAMA İŞLE-
MİNİ HEMDE TOPLA-
MA İŞLEMİNİN SAĞ-
LAMASINI YAPMIŞ 
OLUYORUZ. 



            TALES MATEMATİK MÜZESİ 



 
HAYAT BİLGİSİ DERS ETKİNLİKLERİMİZ 

6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEK-
NİĞİ İLE AİLE HAYATI-
NIN  ÖNEMİNİ TARTIŞ-
TIK 

SOY AĞACI ÇA-
LIŞMALARIMIZ 





          LABORATUVAR DERSİMİZDEN 



 
     DİKKAT GÜÇLENDİRME DERSİMİZDEN  

6 yaş grubuna yönelik hazırlanmış bu set ço-
cukların görsel algı yeteneklerini geliştiren 
çeşitli oyunlar içerir. İlişkilendirme, bağlantı 
kurma ve tablo okuma gelişen beceriler ara-
sındadır. Sette ayrıca temel matematik bilgi-
lerini geliştiren matematik kitabı da bulun-
maktadır. 
 Set içinde bulunan tüm oyunlar eşleştirme 
paneli ile oynanmaktadır. Eşleştirme paneli, 
çocuklara oyunları oynadıktan sonra kendi 
kendilerini kontrol edebilmelerine olanak 
sağlar. Bu da çocuklara bağımsız bir çalışma 
ortamı yaratmaktadır.  



 
              SANATSAL ETKİNLİKLERİMİZ 



KORİDOR OYUNLERI VE TENEFFÜSLERİMİZ 





 

ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARINI BİÇİMLENDİRME YÖNTEMLERİ 
Hepimiz biliyoruz ki davranışları biçimlendirmek, değiştirmek kolay ve kısa bir 
süreç değildir. Anne babalar olarak çocuklarınızın kimi 
davranışları karşısında çaresiz kalıyor ya da ne yapacağı-
nızı bilemiyor olabilirsiniz. Tam da buradan yola çıkarak 
ilkokul rehberlik servisi olarak bu ay sizlere pratik birkaç 
yöntem anlatmak istedik.  
1.Olumlu Pekiştirme (Ödül): Çocuğun yaptığı bir davra-
nışı tekrar etmesi için onun hoşuna gidecek bir ödül sunul-
ması ( Hoşa giden uyarıcı ortama katılıyor). 
Örnek:                                                                                                                  
Aferin; Masanı ne güzel toplanmışsın.                                                      
Arkadaşına yardım etmenden çok etkilendim, seninle gurur duyuyorum. 
Başarılı olduğun için bu yıl güzel bir tatili hak ettin! 
UYARI: Ödülün fazla kullanılması etkiyi azaltabileceği gibi çocuk ödül için 
davranış ortaya koyar hale gelebilir. 
2.Olumsuz Pekiştirme: Çocuğun yaptığı bir davranışı tekrar etmesi için 
onun hoşuna gitmeyen bir durumdan kurtarılması (Hoşa gitmeyen uyarıcı or-
tamdan çekiliyor.) 
Örnek: 
Tabağına koyulan yemekleri bitiren Arda’ya annesi o akşam sevmediği balık ya-
ğını içirmiyor. 
İkinci sınavından yüksek not alan Zeynep’i öğretmen üçüncü bir sınav yapmıyor. 
UYARI: Cezadan kaçınmak için yapılan davranışlar da çoğu kez olumsuz 
pekiştiricilerdir. Örneğin ödevini yaptığı için o gün annenin çocuğu azarla-
maması (azarlanmak ortamdan çıkmış olur) 
3. Pekiştirmeme: Çocuğun yaptığı istenmeyen olumsuz davranışına herhangi 
bir tepki göstermeme, görmezden gelme, üzerinde durmama. Böylece pekişti-
rilmeyen davranış kendiliğinden kaybolacaktır. (sönme) 
Örnek:  
Dikkat çekmek için yaramazlık yapan çocuğa ilgi gösterilmezse bir süre sonra 
vazgeçer. (umarız!) 
İstediğini ağlayarak elde etmeye çalışan çocuğa eğer bu durumda istediği ya-
pılmazsa (annenin sabrının çocuğun inadından daha güçlü olması gereklidir) ço-
cuk bu davranışı bırakır. 
UYARI: bu yöntemi uygulamak için öfkenizi kontrol edebilmelisiniz. 



4.Cezalandırma: Çocuğun istenmeyen bir davranışı tekrarlamaması 
için hoşa gitmeyen bir durum sunulması veya bir ödülden mahrum edil-
mesi. 

Örnek:                                                                                                           

Yazıklar olsun! Bu davranış sana hiç yakışmadı. (azarlamak) 

Kardeşine vurduğun için bu akşam odandan çıkmayacaksın. 

Bu notlar nedeniyle bu yaz tatile değil, kursa gideceksin. 

UYARI: Ceza istenmeyen davranışı sadece bastırabilir ve olumsuz 
yan etkileri vardır. Bu yüzden eğitimde tercih edilmez. 

5.Ortamı Değiştirme: İstenmeyen davranışa neden olan ortam de-
ğiştirilmeye, o davranışa eşlik eden uyarıcılar ortadan kaldırılmaya çalışılır. 

Örnek: 

Öğrenciler uzun süre oturmaktan sıkıldıkları için gürültü yapıyorlarsa ders 
etkinlikleri onları aktif kılacak şekilde düzenlenir. 

Eğer babanın koyduğu kurallara karşı çıkılıyorsa, kuralları onun koyması 
istenebilir.  

Çocuk evde top oynarken cam eşyalar kırılıyorsa, ona top oynayacağı uygun 
bir ortam hazırlanabilir.  

6.Bıktırma: İstenmeyen davranıştan vazgeçilmesini sağlama yöntemle-
rinden biri de bazı durumlarda o davranışı bıkıncaya kadar yaptırmaktır.  

Örnek:                                                                                                       

Çocuğun izinsiz çikolata yemesini engellemek için ona yiyebileceğinden çok çikolata verip 
hepsini bir kerede yemesi için zorlamak 

Kibritle oynamasını istemiyorsanız bıkıncaya kadar kibrit yaktırmak 

UYARI: Bıktırma yönteminde çocuğa zarar gelmemesi için sizin kontrolünüzde olmalı, 
(çikolatadan alerji olma, kibritle yangın çıkarma vb durumlarının yaşanmaması için) 

7.Zıt Tepki Yöntemi: İstenmeyen davranışı meydana getiren uyarıcı,  sevilen ve daha 
baskın geleceği umulan bir uyarıcıyla birlikte sunulur. Böylece olumlu uyarıcıya verilen tepki 
diğerinin yerine geçer.  

Örnek:  

Çocuğun sevmediği bir yiyeceği anne yediğinde iki seçenek var: Ya çocuk anneden nefret 
edecektir ya da o yiyecek çocukta eskisi kadar olumsuz tepki yaratmayacaktır. (Eminim 
ikinci alternatif geçerli olacak!) 

 

Bu yöntemlerin hepsi her durumda geçerli ya da etkili olmayabilir. Yine de eğitimciler 
olarak davranışı biçimlendirmek için uygun yöntemlerin olduğu kanısındayız. Eğer bireyi 
tanıyorsak hangi yöntemlerin onda daha etkili olacağını kestirebilir ve uygun yöntemleri 
seçebiliriz. 

 

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ AK ANAOKULU REHBERLİK SERVİSİ CEMRESU ÇAPUR 


