
 

ARALIK AYI BÜLTENİ 

 

1-C 



GİRİŞ 

  

   Sayın Velimiz,  

   Sizlere öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yapılan ve yapı-
lacak olan çalışmalar / etkinlikler hakkında bilgi vermek üzere 
hazırlanan bu bülteni her ay için web sayfasında yayınlayacağız. 
Bültende öğrencilerimizin gelişimini desteklemek üzere dil, ma-
tematik, fen, oyun, drama, sanat, okuma yazma etkinliklerinde 
nasıl bir program takip edildiğini sizlerle paylaşacağız.  

 

  Gün içinde çocuklarla pek çok etkinlik yapmaktayız. Ne yazık ki 
tüm çalışmaları bültene yazmamız mümkün olamıyor. Bu neden-
le bültende yürütülen çalışmalar hakkında size bir fikir verebil-
mek adına temel bazı etkinlik örnekleri sizlerle paylaşılmaktadır. 
Buradan yola çıkarak evde belki siz de çocuğunuzla sohbet ede-
bilir, onunla paylaşımda bulunabilirsiniz.  



EĞİTİM  
PROGRAMIMIZ 

EĞİTİM– ÖĞRETİM  
PROGRAMIMIZ 

 
25 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında; 

 

TÜRKÇE 

  ‘’ ö,r,ı,d,s,b,z,ç,g,ş,c,p’’ seslerinin yazılışlarını ve okunuşlarını öğrendik. 

  ‘’ ö,r,ı,d,s,b,z,ç,g,ş,c,p’’ seslerini kullanarak heceler, hecelerden sözcükler, sözcük-
lerden de tümceler oluşturduk. 

 Metin yazma ve okuma çalışmaları yaptık. 

 Kurallara uygun olarak deftere bitişik dik yazı yazma çalışması yaptık. 

 Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili duygu ve düşüncelerini 
ifade eder. 

 Kısa metinleri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuma çalışması yaptık. 

 Metni canlandırarak okuduk. 

 Büyük harf, virgül, nokta, soru işareti, ünlem işareti, kesme işaretini uygun yerlerde 
kullandık. 

  

MATEMATİK 

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

 Tam ve yarım saatleri okur.  

 Takvim üzerinde günü, haftayıı ve ayı belirtir. 

 Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.  

 Toplama işleminin anlamını kavrar. 

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

 Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder. 

 

HAYAT BİLGİSİ 

 Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir. 

 Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer.  

 Aile bireylerini tanıtır.  

 Aile hayatının önemini kavrar.  

 Evinin yerini tarif eder. 

 Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.  

 Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.  

 
 



PSİKOLOJİK  DANIŞMA VE  
REHBERLİK BİRİMİ 

 

 

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 yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. 
Tam da buradan yola çıkarak ilkokul rehberlik servisi olarak bu ay sizlere pratik birkaç yöntem anlatmak iste-
dik.  

1.Olumlu Pekiştirme (Ödül): Çocuğun yaptığı bir davranışı tekrar etmesi için onun hoşuna gidecek bir 
ödül sunulması ( 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 ortamdan çe-
kiliyor.) 

Örnek: 

Tabağına koyulan yemekleri bitiren Arda’ya annesi o akşam sevmediği balık yağını 
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 azarlamaması (azarlanmak ortamdan çıkmış olur) 

3. Pekiştirmeme: Çocuğun yaptığı istenmeyen olumsuz davranışına herhangi bir tepki göstermeme,  gör-
mezden gelme, üzerinde durmama. Böylece pekiştirilmeyen 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 yapılmazsa (annenin sabrının çocu-
ğun inadından daha güçlü olması gereklidir) çocuk bu davranışı bırakır. 

UYARI: bu yöntemi uygulamak için öfkenizi kontrol edebilmelisiniz. 

 



4.Cezalandırma: Çocuğun istenmeyen bir davranışı tekrarlamaması için ho-
şa gitmeyen bir durum sunulması veya bir ödülden mahrum edilmesi. 

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 değiştirilmeye,  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 yöntemlerinden 
biri de bazı durumlarda o davranışı bıkıncaya kadar yaptırmaktır.  

Örnek:                                                                                                       

Çocuğun izinsiz çikolata yemesini engellemek için ona yiyebileceğinden çok çikola-
ta 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 ya-

şanmaması için) 

7.Zıt Tepki Yöntemi: İstenmeyen davranışı meydana getiren uyarıcı,  sevilen ve daha baskın ge-
leceği 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 



 Türkçe dersimizde 
‘’ö,r,ı,d,s,b,z,ç,g,ş,c,’’ harfleri 
öğrenilerek fasikül çalışmaları 
gerçekleştirildi. Dikte çalışma-
ları yapılarak öğrencilerimizin 
öğrenimleri güçlendirildi. 



         Noktalama işaretlerinin 
öğrenimini sağlamak amacıyla 
her hafta düzenli olarak yap-
rak çalışmaları hazırladım ve 
çocuklarım ile çözümlerini ger-
çekleştirdik. ‘’ Nokta, virgül, 
soru işareti, ünlem işareti, 
kesme işareti’’ öğrenimleri 
gerçekleştirildi. 



  

 

   Derslerimizi daha eğlenceli 
kılmak, çocukların dikkat süre-
lerini arttırmak amacıyla ders 
ve oyunu birleştirdik. Noktala-
ma işaretlerini doğru olarak ya-
zan öğrenciler basket potasına 
topu attılar. Alkışları topladılar.  





  Derslerde grup çalışmalarına 
yer vererek çocukların görev 
paylaşımlarını arttırmak, grup 
içi dayanışmayı sağlamak, özgü-
venlerini arttırmak amaçlan-
maktadır. Türkçe dersinde 
‘’kıtalar yarışıyor’’ oyunu saye-
sinde harflerden heceler, keli-
meler oluşturduk. 





 

 

 

   Yarışmanın sonunda tahtaya 
birbirinden farklı en çok keli-
me yazan kıta birinci oldu. Bi-
rinci olan kıta Avrupa oldu ve 
öğrencilerimiz tebrik edildi. 



  

 

 Türkçe dersleri-
mizde ve kitap oku-
ma zaman dilimi-
mizde toplu ve bi-
reysel kitap okuma 



 Günlük hayatta yaptığımız 
işlerimizin saatlerini tahta-
da gösterdik. Çocuklarım 
tam ve yarım saatleri öğ-
rendiler, aynı zamanda gün-
lük planlama yaptılar. 



 

  Tam ve yarım saatleri öğ-
renen çocuklar kendi saat-
lerini oluşturdular. İsteni-
len saatleri kendi saatle-
rinde gösteren çocuklar, 
çalışmanın ardından saatle-
rini dizayn ettiler. 





 

 Toplama işleminin anlamını 
kavrayan öğrencilerimle ‘’ 
sorunu çöz, balığını tut’’ 
oyunu oynadık.  

Her öğrenci kendi isminin 
yazılı olduğu karttaki topla-
ma işlemlerini çözdü. Ardın-
dan bulduğu sonuçların ya-
zılı olduğu balıkları mini gö-
lümüzden olta ile tuttu. 
Hem öğrendik hem de eğ-
lendik. 







  

 Aile bireyleri konusunu 
öğrenen öğrencilerim, 
aile soy ağaçlarını oluş-
turarak sınıfta sunumla-
rını gerçekleştirdi. En 
önemli sözlü anlatım yön-
temi olan sunum sayesin-
de öğrenciler konuya 
hazırlanma ve planlama 
aşamalarından geçtiler. 





 ‘’ Merak Ediyorum’’ der-
simizde öğrenciler grup-
lara ayrılarak kendi ma-
ket çalışmalarını gerçek-
leştirdi. Mars ile ilgili bil-
gi verici ve merak uyandı-
rıcı belgesel izlediler. 



“Merak ediyorum” dersimizde öğrencilerimi 
MentalUP zeka ve akıl oyunları ile tanıştırdım. 
Eğlenceli beyin egzersizleri sayesinde zihinsel 
becerilerimizi geliştirdik ve tabii ki çok eğlen-
dik  





 İngilizce– Matematik ders uygu-
lamasıyla öğrencilerin matematik 
dersinde öğrendiği konular pekiş-
tirilmekte ve İngilizce ile mate-
matik dersi bütünleştirilerek ev-
rensel öğretim sağlanmaktadır. 










