
 

ANAOKULU MAYIS  
AYI BÜLTENİ 

 

EXPLORERS 



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.  

 

 Gün 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 

  

ÇOCUĞUM YALAN SÖYLÜYOR! 
 Yalan söyleme, karşıdaki kişiyi yanıltmak ve yanlış bilgi vermek amacıyla ortaya konan 
bir davranıştır. 

 Çocuk yalanları yetişkin yalanlarından farklıdır.  Çocukların hayal gücü okul çağına ge-
lene kadar ki yaş diliminde oldukça yoğundur. 

 Özelikle 7 yaşına kadar çocuklar doğru ile yanlışı birbirlerinden ayıramazlar. 

Bu nedenle çocuğun bir takım olaylar, durumlar uydurması, hayali arkadaşlar yaratması 
yalan söyleme olarak değerlendirilmemeli ve endişe edilmemelidir. 

 

 

 

 
Çocuğunuz yalan söylüyorsa ne yapa-
caksınız?  

 Doğru söylemeleri için çocuğunuza örnek model 
olun ve küçük beyaz yalanlardan dahi kaçının. 

 Çocuğunuza, doğru söylemenin değerini ve ya-
lan sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz du-
rumları oyun yoluyla öğretmeye çalışın. Bu bi-
raz zaman alacaktır ve sabır gerektirir.  

 Yalan için bahaneyi kabul etmeyin. Çünkü yalan 
kabul edilemez. Çocukların yalanın hiçbir şekil-
de kabul edilemeyeceğini bilmesi gerekir. 

Yalanın sonucunun zarar verici olduğunu anla-
malarına yardımcı olun. Yalan söyledikleri için 
özür dilemesi gerektiğini çocuğunuza anlatın.    

 Çocuklar öğretmenlerini ya da ailelerini mutlu 
etmek için de yalan söyleyebilir ve bazı şeyleri 
saklayabilirler. Çocuklara doğru söylemenin de-
ğeri anlatılmalıdır. 



 Çocuklar, yalanın sonucuna bir miktar katlanmalı ve yalanın yol açtığı bir zarar varsa 
bunun telafi edilmesi için üretilmiş çözümün de içinde yer almalıdırlar. 

  Yalan söylemesi karşısında hissettiğiniz kızgınlığı ya da düş kırıklığını ona açıkça an-
latın.  

  Gerçeği söylediğinde onu takdir edin. Örneğin; sınavdan kötü not almasına rağmen 
aldığı sonucu söyleyen çocuğunuzu gösterdiği cesaret için övün. 

 Azarlamaktan ve mantık dışı karar vermekten kaçının. Örneğin; bir daha yalan söyler-
sen her şey biter gibi söz-
ler söylemeyin. 

 Çocuğunuz yalan söylediği-
ni itiraf ettiğinde onu si-
nirli bir şekilde azarlama-
yın ve sorgulamayın. Hatası 
için ceza aldıktan sonra bu 
konuyu tekrar tekrar gün-
deme getirmeyin. 

Sürekli olarak yüzleştirdi-
ğinizde, çocuklar ağır ce-
zalardan kaçınmak için ya-
lana başvurabilirler. 

  Çocuğunuz yanlış bir şey 
yaptığını itiraf ederse, ce-
saretini ve dürüstlüğünü 
takdir edin. Bu durum kar-
şısında memnuniyetinizi 
çocukla paylaşın. 

 

 

 

 

 

 

Özel Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji Anaokulu Rehber Öğretmeni 
Cemresu Çapur 
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EĞİTİM  
PROGRAMIMIZ 

  

 

 

 

 

 

  07.05.2018-11.05.2018 haftasına Trafik ve ilkyardım isimli temamız ile başladık.  Sınıflarımızda 
ilkyardım semineri yapıldı. Anneler günü için sanat etkinliği yaptık ve annem şiirimizi öğrendik. 

  
 

  14.05.2018-18.05.2018 haftasına Engelliler haftası ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı  
           teması ile başladık. İnsanlarda doğuştan veya sonradan oluşan engeller hakkında sohbet ettik.  

           19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramının anlam ve önemi hakkında sohbet ettik.  
 
  21.05.2018-25.05.2018 haftasına müzeler haftası isimli temamız ile başladık. Müzenin ne olduğunu 

öğrendik. Müzeleri gezerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Telefonun icadı hakkında 
sohbet ettik. Telefonun nasıl ve kim tarafından icad edildiğini öğrendik.  

 

 

 28.05.2018-01.06.2018 haftasına (Gems) Arılar isimli temamız ile başladık. Arılar ile ilgili  
         belgeseller izledik. Kıtalar hakkında sohbet ettik. Kaç kıta olduğunu ve isimlerini öğrendik. Sanat  

         etkinliğimizde odamıza asmak için harita etkinliği yaptık.  



 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayıs Ayı Boyunca  Öğrendiğimiz seslerden oluşan hece 
ve kelimeleri yazdık okuduk. Öğrendiğimiz seslerden olu-
şan cümleleri okuduk. Kısa metin okuma çalışmaları yaptık. 



SAYI, RENK VE ŞEKİL 

ÇALIŞMALARI  

 

 

Mayıs ayı boyunca toplama ve çıkarma işlemi yaptık. Tam ve Buçuk saatleri tekrar ettik. 

Onluk birlik çalışmaları yaptık. 

Öğrendiğimiz  geometrik şekilleri  tekrar ettik. Ve örüntü çalışmala-
rı yaptık. Öğrendiğimiz  şekillerle eşleştirme ve ayırt etme çalışması 
yaptık. Öğrendiğimiz renkleri tekrar ettik ana ve ara renkleri öğren-
dik ana renklerin karışımından hangi renklerin oluştuğunu öğrendik. 
Basit renk skalası yaptık. 



ELÇİN ÖĞRETMENİMİZ İLE DENEY DERSLERİ-
MİZ:) 

Mayıs ayı boyunca birbirinden farklı yeni deney-
ler öğrendik mıknatısın birbirlerini çekme kuvve-
tini öğrendik. Sabun deneyi ve renk deneyi çalış-
maları yaptık. 



Dikkat Çalışmalarımız:) 





 BEDEN EĞİTİMİ DERSİMİZDE FATMA ÖĞRETMENİMİZ İLE BİRLİKTE  CİMNASTİK 
BASKETBOL VE ISINDIRICI HAREKET ÇALIŞMALARI YAPTIK :) 

BEDEN EĞİTİMİ  
DERSİMİZDEN KARELER 



FİLİZ HEMŞİREMİZDEN İLKYARDIM EĞİTİMİ ALDIK:) 



 

2. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ BİZE DRAMA 
GÖSTERİSİ YAPIP OYUNLAR OYNATTILAR :) 



KAVANOZLARIMIZI KENDİMİZ BOYADIK ANNEMİZE VERMEK 
ÜZERE HAZIRLADIK. 







BAHÇE DE YAPMAYI PLANLA-
DIĞIMIZ MEYVE PARTİSİNİ 
HAVA ŞARTLARI NEDENİ İLE 
SINIF İÇİNDE YAPTIK:) 


