
 

2-A SINIFI  
ARALIK AYI BÜLTENİ 

 

 
ÇALIŞKAN  
ARILAR 



GİRİŞ 

 

 

 Sayın Velimiz,  

 

 Sizlere öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yapılan ve yapıla-
cak olan çalışmalar / etkinlikler hakkında bilgi vermek üzere hazırla-
nan bu bülteni her ay için web sayfasında yayınlayacağız. Bültende 
öğrencilerimizin gelişimini desteklemek üzere dil, matematik, fen, 
oyun, drama, sanat, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde nasıl bir 
program takip edildiğini sizlerle paylaşacağız.  

 

 Hafta içinde çocuklarla pek çok etkinlik yapmaktayız. Ne yazık 
ki tüm çalışmaları bültene yazmamız mümkün olamıyor. Bu nedenle 
bültende yürütülen çalışmalar hakkında size bir fikir verebilmek adı-
na temel bazı etkinlik örnekleri sizlerle paylaşılmaktadır. Buradan 
yola çıkarak evde belki siz de çocuğunuzla sohbet edebilir, onunla 
paylaşımda bulunabilirsiniz.  

 



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 du-
rumdan kurtarılması (Hoşa gitmeyen uyarıcı ortamdan çekiliyor.) 

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,  
görmezden 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 hoşa gitmeyen bir durum sunul-
ması 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 eği-
timde 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.  

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 



 

 

    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 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 yeri-
ne 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 ge-
çerli 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 



  
KARA TAHTA 

 
Etkinlikleri 

 
 

 

 

 

 

 

Akıllı tahtalarımızın olması ‘ Kara Tahtalarımızı’ 
unutturmaz, dedik ve tebeşirlerle nostalji yaptık:) 

 
ONLUK BOZARAK ÇIKARMA ve PROBLEM ÇÖZME  

 
 İŞLEMLERİMİZ 



İsimlerini problemlerde görmeleri yoğunlaşmalarını ve dikkatlerini 
artırıyor. 



ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 
 

MATEMATİK 

 
Öğrencilerimize evrensel olan Matematik dersini haftada bir kez   

 
farklı şekillerde  somutlaştırarak ve  

 
İNGİLİZCE olarak anlatıyoruz…. 

 



 
Sınıfımızda Aralık Ayında doğan öğrencilerimizin 

 
    doğum günlerini kutladık. 

İYİ Kİ DOĞDUNUZ…. 



 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat Eğitimi Derslerimiz 

Haftada 1 ders saati olan Dikkat Eğitimi derslerimizde  
 

her öğrencimin  bitirmiş olduğu  kazanımların çeteleleri  
 

tutularak ilerlemeleri gözlenmektedir. 



ZENTANGLE  
ÇALIŞMALARI 

Sınıf içerisinde her ay farklı sanatsal kazanımları da sağlamak amaçlı yapılan  
 

     Zentangle (desen çizerek, boyama anlamına gelen) çalışma örnekleri. 
 

Bu arada Zentangle, birçok psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmak üzere  
 

        Rick Roberts ve Maria Thomas tarafından geliştirilmiş bir metodtur.



BİLGE ARILAR  
OKUMAYA  

DEVAM EDİYORRRR... 

Toplamda 1200 dakika okuyarak sertifikalarını alan 
 

                   öğrencilerimiz çok mutlu oldular…. 



‘BİR TebrikKartıBir Tebessüm’ 
PROJESİ 

Öğrencilerimin uzakta olan akrabalarına; unutulmaya yüz  
 

  tutan tebrik kartı yazma, kendini ifade etme ve bu  
 

kültürü aşılamak amaçlı yaptığımız güzel bir etkinlik oldu. 



 

ADS 
 

( ALTERNATİF DEĞERLENDİRME SORULARI) 

Öğrencilerimize farklı soru tekniklerini ve bir soru içerisinde birden fazla  
 

   kazanımı vermek amaçlı hazırlanan sorular onları geleceğe farklı şekilde  
 

    hazırlıyor. Hem eğlenceli hem bilgilerini ölçmek amaçlı hazırlanmıştır. 



 
KORİDOR  

 
ETKİNLİKLERİ 

 

 

 

Havaların soğumasıyla birlikte her hafta teneffüslerde sistemli ve prog-
ramlı yapılan ve tüm şubelerinde katıldığı yarışma ,resim çizme, karaoke 

gibi çalışmalar hem eğlendirdi, hem motivemizi artırdı.. 



 Yüzme dersimizde Fatma ve Gültekin öğretmenimiz ile yüzme stil-
leri üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. 

Sunum Çalışmaları 

Sınıf içinde yapılan tüm      
çalışmlara sunum şeklinde    

sınıfa anlatılmıştır. 



Farklı meslek dallarını oyun yollarıyla anlatan hem eğlenceli hem bilgi amaçlı yaptığımız  
 

keşifler müzesinde güzel vakit geçirdik. 

Discovery MÜZESİ  
 

GEZİMİZ 



KUKLA GÖSTERİSİ 

OKULUMUZDA ‘MUPPETSHOW’ İZLEDİK 



YERLİ MALI HAFTASI 

Yerli malı haftası sebebiyle sınıfımız içerisine ‘Manav Reyonu’ kurarak hem meyveleri tattık hem de satış  
 

yaparak matematik dersiyle ilişkilendirip toplama ,çıkarma ve para birimlerimizi yaparak yaşayarak öğrendik. 



TALES MATEMATİK MÜZESİ  

Okulumuza kurulan ‘Tales Matematik Müzesi’ altında Matematiğin eğlenceli ve somutlaştırılmış  
 

hali öğrencilerin çok hoşuna gitti. 



MEKTUP ARKADAŞIM 

Hatay Antakya ilçesinde özel okuldan gelen öğrencilerden gelen mektuplar sayesinde hem mektup 
yazma kültürünü hem de farklı kültürde yaşayanlarla arkadaşlık edinme kazanımlarını kazandık ve 

çok mutlu olduk. 



SENE SONU 
 

 HEDİYELEŞME 

Hediyeleşme sayesinde 
paylaşımlarda bulunan 
tüm öğrencilerimiz ye-
ni yıl için birbirlerini   

tebrik ettiler. 



YENİ YIL PASTAMIZ 

HOŞGELDİN 2018 
 

 pastamızı kestik ve eğlendik... 


