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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 

 

 MART AYI KAZANIMLARI 

 TÜRKÇE 

 Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 

 Dinlediklerinde ve izlediklerinde gerçek ve hayal unsurlarını ayırt eder. 

 Metni takip ederek dinler.   

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

 Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını öğrenmek için soru sorar. 

 Okurken noktalama işaretlerine dikkat eder 

 Vurgu ve tonlamaları yerinde kullanır.  

 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

 Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını öğrenmek için soru sorar. 

 Yazdıklarını paylaşır.düzeltir.  

 Eş anlaımlı ve zıt anlamlı sözcükleri bilir. 

  

       MATEMATİK 

       Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır 

  Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle 

 ilişkilendirir. 

 Geometrik şekiller veya geometrik cisme benzeyen nesnelerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve 

 örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar  

 En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.  

 Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar. 

 Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.  

 Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçü birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak 

 tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder..  

 Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.  

 Özdeş en az üç kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar. 

 

      HAYAT BİLGİSİ 

        Yaşadığı yeri bilir. 

  Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.  

 Ülkemizin genel özelliklerini tanır. 

 Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder. 

 Atatürk’ün hayatını bilir  

 Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur  

 Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.  



PSİKOLOJİK  DANIŞMA VE  
REHBERLİK BİRİMİ 

 

 

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ AK İLKOKULU REHBERLİK BİRİMİ 

 

“Sevmek fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yar-
dım etmektir.”   

( V. SUTTİNER) 

 

YARDIMSEVERLİK DEĞERİ 

Her anne baba çocuğunun paylaşmayı bilen yardımsever bir insan olmasını ister. Yardımlaşmanın, birlik 
ruhu ile çalışmak, topluma yönelik faaliyetler içinde olmak, bir toplum içerisinde yaşayan insanların ara-
larındaki yakınlaştırıcı bağları ve karşılıklı işbirliği ile ilgili durumları gösteren bir oluşum şeklinde tanım-
lamaları vardır. İnsan sosyal bir varlıktır. İçinde yaşadığı toplumun bir üyesidir. Toplumsal duyarlılık ve 
toplum olma bilinci ile dünya ve çevresinde olan doğal afet, hastalık, zihinsel ve fiziksel özür gibi se-
beplerden kaynaklanan sıkıntı ve yoksulluklara karşı duyarsız kalamamaktadır. 

İnsanlar, toplumda yaşanan bu üzüntü verici durumlarının, birbirlerinin dertlerini ve sıkıntılarını payla-
şarak ve yardımlaşarak azalabildiğine inanmaktadır. Bu amaca hizmet etmek için birçok gönüllü insan 
tarafından çeşitli başlıklar altında sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri kurulmakta ve fiilen fa-
aliyetlerini devam ettirmektedirler. Çocuklar yardımlaşma ve paylaşma duygularıyla doğmazlar. Doğuş-
tan bir duyguyla sevdikleri, hoşlandıkları şeyleri bir başkasıyla paylaşmayı istemezler. Özellikle küçük 
çocuklar, yetişkinlere göre daha benmerkezci oldukları için yardımlaşma duyguları gelişmemiştir. 

 

Yardımlaşma duygusunun oluşması için ne yapılmalı? 

Yardımlaşma duygunun çocukta oluşabilmesi için öncelikle aile fertleri birbirleriyle sağlıklı iletişim kur-
malı. 

Okul öncesi dönemden itibaren çocuklara ellerindeki oyuncakları, yiyecekleri ve imkanları arkadaşlarıyla 
paylaşma duygusu aşılanmalı, böyle olunca arkadaşları tarafından daha çok sevileceği, oyunların daha 
güzel olacağı, başka bir çocuğu sevindirmenin insanı mutlu edeceği onun anlayabileceği bir dille anlatıl-
malıdır. 

Evde anne ve babasının gün içerisindeki karşılaştıkları zorluk ve sıkıntıları birlikte yardımlaşarak çözme-
ye çalıştıklarını gören çocuklar bu değeri daha iyi anlayacaklardır. 

Aileler çocuklarının çevresinde ve okulunda planlanan sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlayan pro-
jelere katılımı desteklemeli. 

Çocuklarımızda Yardımlaşma Davranışını Görmek İstiyorsak, 

Yardıma ihtiyacınız olduğunda ondan yardım isteyin. 

Sizden yardım isteyen birine asla hayır demeyin. Geri çevirmeniz gerekiyorsa mantıklı bir sebep söyle-
yin, çocuğunuzun sizi örnek alacağını unutmayın. 

Yardımseverlikle ilgili hikayeler anlatın. 

Kardeşler arası görev dağılımında ortaklık oluşturmaları için ortam hazırlamaya çalışın. 

Çocuğunuzda yardımlaşma davranışının örneklerini gördüğünüzde onu motive edin. 



İlkokul Çocuklarının Yapabileceği Yardımlaşma Örnekleri 
Hafif bir alışveriş poşeti taşımak 
Arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra oyuncakları kaldırmaya yardım etmek 
Misafirlerin karşılanmasıyla ilgili yardımda bulunmak 
Yemek & masa hazırlanırken ya da toplanırken ebeveyne yardım etmek 
Okuma bilmeyen kardeşine kitap okumak 
Sokaktaki kedi/köpeklere su veya yiyecek verme vb. örnekler çoğaltılabilir.  
 
Çocuklar için yukarıdaki gibi yardım etme örnekleri kendilerini önemli hissettirir. 
 
Bizlerde bu ay öğrencilerimizle yardımlaşmayla ilgili değerler eğitimi dersimizi yaparak 
aşağıdaki cümleleri nasıl yardım ettiğimizi düşünerek tamamlamaya çalıştık. 
 
Anneme………………………………………………………………………… 
Babama…………………………………………………………………………. 
Kardeşime…………………………………………………………………….. 
Arkadaşıma………………………………………………………………….. 
Hayvanlara…………………………………………………………………… 
 

 
Mart ayı sürecinde ilkokul kademesindeki öğrencilerimiz için mahremiyet eğitimi kapsa-
mında öğrencilerimizle özel bölgelerimizin ne olduğu, bunları kimlerin görebileceği, iyi 
dokunuş-kötü dokunuş gibi önemli kavramların üzerinde duruldu.  

 
Yapılan mahremiyet eğitimi esnasında yukarıdaki gibi çizim şeklindeki görsellerden faydalanıldı. 
Öğrencilerin soruları yanıtlandı.  

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ AK İLKOKULU REHBER ÖĞRETMENİ 

CEMRESU ÇAPUR 

 



Kitap okumak insanoğlunun kişisel gelişimini elde eden 
mühim etkenlerden biridir. İnsanın fikir yapısını, hayal 
dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana 
informasyon ve birikim kazandırır. Okumak, kişiyi öğ-
renmeye götürmüş olan en başlı informasyon deposu-
dur. İnsan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu kitap 
okumaktır.   







  

Kim demiş ders yalnızca sınıfta işlenir diye!  

Havaların ısınması ile birlikte kendimizi bah-
çede ders çalışırken bulduk. 





 

 

Noktalama işaretlerini öğrenen öğrencilerim, arkadaşlarıyla 
birlikte konu tekrarı çalışmaları yaptılar. 





  

 

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

  

Eş anlamlı ve zıt anlamlı 
sözcükler tekrar çalışma-
sı 



  

 Varlıkların özelliklerini belirten sözcükler (sıfat) konusunu 
hissettirmek amacıyla öğrenciler grup çalışması gerçekleştir-
miştir. 







Yararlı bakteriler,  insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan 
canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağırsaklarda çok yaygın bir şekilde bulunmaktadır.  
Deneyimizde yararlı bakterilerin varlığını gözlemledik. 





Renkli bonibonları yuvarlak olacak biçimde yassı bir tabağa  dizdik. Tabağa sıcak su döktük ve izledik. Bonibonların renk-
leri eridi ve  gökkuşağı oluşturdu. Sonra renkler birbirine karışmaya başladı ve yeni renkler oluşturdular. En sonunda 
hepsi karıştı ve korkunç bir renk ortaya çıktı. Çocuklar sihirmiş gibi büyülenerek izlediler. Bu yüz ifadesi bile bu etkinliği 
yapmak için yeterli bir sebep.  



Renkleri tekrar ettik ve renk karışımlarını gözlemleyip, yorumladık. Son olarak gökkuşağından bahsettik ve hangi renkle-
rin gökkuşağında olduğunu konuştuk. Çok verimli bir etkinlik oldu.  





Mekanik el etkinliğimiz... 



 

Öğrenciler önce kendi parmak kuklalarını yaptı. Ardından kuklalarını 
bir araya getirerek mini sunumlarını gerçekleştirdi 





   

    Türkiye’nin illerini bulma oyunumuz... 





Güneş sistemini öğrenen öğrenciler, grup çalış-
ması gerçekleştirerek modellerini oluşturdular. 



Güneş sistemini öğrenen öğrenciler, grup çalış-
ması gerçekleştirerek modellerini oluşturdular. 





  

Kodlarma dersinde 1. kursu tamamlayan öğrenci-
lerim,sertifikalarını İlkokul Müdür Yardımcı-
mızdan aldılar. Tebrikler... 












