
 

ANAOKULU NİSAN AYI 

BÜLTENİ 

 

ASTRONOTLAR 



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.  

 



EĞİTİM  

PROGRAMIMIZ 

EĞİTİM  

PROGRAMIMIZ 

 

 

 

* 2-6 Nisan haftasına Doğa Olayları konusu ile başladık. Dünyada 

meydana gelen çeşitli doğa olayları hakkında konuştuk. Ülkemizde 

ne gibi doğa olayları oluyor konuştuk. Doğa olayları hakkında bel-

geseller izledik. Olası bir deprem anını canlandırıp drama çalışması 

yaptık. 

 

* 9-13 Nisan haftasına Gems Kelebekler konusu ile başladık. Kele-

beklerin nasıl oluştuğu hakkında beyin fırtınası yaptık. Kelebeğin 

yaşam döngüsü belgeselini izledik. Kelebeklerin yaşam döngüsü ile 

sanat etkinliği yaptık. Kelebek ile simetri çalışması yaparak dikkat 

ve çizim üzerine çalıştık.  Kelebeklerin vücut parçalarını inceledik 

kaç bölümden oluştuğunu öğrendik. 

 

*.16-20 Nisan haftasına ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAY-

RAMI konusu ile başladık. Egemenliğin ne olduğunu,23 nisan 1920 

de ne açıldığını, bu bayramın neden çocuklara armağan edildiğini 

öğrendik. 23 nisan ile ilgili şarkılar söyledik. Bayramımızı kutladık. 

 

*30 Nisan-4 Mayıs haftasına Gems Uğur Böcekleri konusu ile baş-

ladık. Uğur böceklerinin de kelebekler gibi başkalaşan canlılardan 

olduğunu konuştuk. Uğur böceğinin yaşam döngüsünü belgesellerle 

izledik. Uğur böceği ile simetri çalışması yaptık. Uğur böceği ile  

çıkartma çalışması yaptık. 



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 gelene kadar ki yaş diliminde oldukça yoğundur. 

 Özelikle 7 yaşına kadar çocuklar doğru ile yanlışı birbirlerinden ayıramaz-

lar. 

Bu nedenle çocuğun bir takım olaylar, durumlar uydurması, hayali arkadaş-

lar yaratması yalan söyleme olarak değerlendirilmemeli ve endişe edilme-

melidir. 

 

Çocuğunuz yalan söylüyorsa ne yapacaksınız?  

 Doğru söylemeleri için çocuğunuza örnek model olun ve küçük beyaz ya-

lanlardan dahi kaçının. 

 Çocuğunuza, doğru söylemenin değerini ve yalan sonucunda ortaya çıkabi-

lecek olumsuz durumları oyun yoluyla öğretmeye çalışın. Bu biraz zaman 

alacaktır ve sabır gerektirir.  

 Yalan için bahaneyi kabul etmeyin. Çünkü yalan kabul edilemez. Çocukların 

yalanın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini bilmesi gerekir. 

 Yalanın sonucunun zarar verici olduğunu anlamalarına yardımcı olun. Yalan 

söyledikleri için özür dilemesi gerektiğini çocuğunuza anlatın.    

 Çocuklar öğretmenlerini ya da ailelerini mutlu etmek için de yalan söyle-

yebilir ve bazı şeyleri saklayabilirler. Çocuklara doğru söylemenin değeri 

anlatılmalıdır. 

 



PSİKOLOJİK  DANIŞMA VE  

REHBERLİK BİRİMİ 

  

 

Çocuklar, yalanın sonucuna bir miktar katlanmalı ve yalanın yol açtığı bir 

zarar varsa bunun telafi edilmesi için üretilmiş çözümün de içinde yer al-

malıdırlar. 

  Yalan söylemesi karşısında hissettiğiniz kızgınlığı ya da düş kırıklığını ona 

açıkça anlatın.  

  Gerçeği söylediğinde onu takdir edin. Örneğin; sınavdan kötü not alması-

na rağmen aldığı sonucu söyleyen çocuğunuzu gösterdiği cesaret için övün. 

 Azarlamaktan ve mantık dışı karar vermekten kaçının. Örneğin; bir daha 

yalan söylersen her şey biter gibi sözler söylemeyin. 

 Çocuğunuz yalan söylediğini itiraf ettiğinde onu sinirli bir şekilde azarla-

mayın ve sorgulamayın. Hatası için ceza aldıktan sonra bu konuyu tekrar 

tekrar gündeme getirmeyin. 

Sürekli olarak yüzleştirdiğinizde, çocuklar ağır cezalardan kaçınmak için 

yalana başvurabilirler. 

  Çocuğunuz yanlış bir şey yaptığını itiraf ederse, cesaretini ve dürüstlü-

ğünü takdir edin. Bu durum karşısında memnuniyetinizi çocukla paylaşın. 

 

      Özel Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji 

Anaokulu Rehber Öğretmeni 

Cemresu Çapur 



 15-16-17-18 sayısını tanıma ve 

yazma çalışmaları yaptık. 

 5 er 50 ye kadar ritmik sayma 

 20 den geri ritmik sayma yaptık. 

 2 şer 20 ye kadar ritmik sayma yaptık. 

 10’ar 100’e kadar ritmik sayma yaptık. 

 Toplama ve çıkartma 

çalışmaları yaptık. 

MATEMATİK ETKİNLİKLERİMİZ 



OKUMA YAZMA ETKİNLİĞİMİZ 

 Seslerle ilgili bol bol tekrarlar yapıp 

oyunlar oynadık. 

 İsim ve soyisim  yazma çalışmaları yap-

tık.  



Satranç Dersimizde Ahmet öğretmenimiz ile taşların 

dizilişi,hamleler  hakkında bilgi aldık. Eğitici videolar 

izleyerek uygulamalar gerçekleştirdik. 



   Bilim Derslerimizde laboratuarda Elçin Öğretmenimiz ile  

 Gök kuşağı deneyi 

 Fil dişi macunu deneyi 

 Lav lambası deneyi 

 Katı sıvı deneyi 

 Bardakla tabak kaldırma deneylerini yaptık. En çok beğendiklerimizi 

tekrar yaptık. 



Bu ay ki yüzme derslerimizde suyun içinde durma ve suya atla-

ma çalışmaları yaptık. 

BEDEN EĞİTİMİ VE YÜZME DERSLERİMİZ 



Yıl boyunca hazırlandığımız gösterimizi ni-

san ayında gerçekleştirdik. 



Tuğba Öğretmenimiz ile çizim ye-

teneğimizi biraz daha geliştirerek 

kendi resimlerimizi yaptık. 



Arda Öğretmenimiz ile birlikte ritim aletle-

rini kullanarak orff çalışmaları yaptık. 



KODLAMA DERSİMİZ 

Kodlama derslerimizde kodlamayı çözdük ve basit projeler 

oluşturmaya başladık. 



ZE KARE DİKKAT DERSİ 

Görsel Algı 1 Kitabımızı bitirdik. Artık dikkat dersi-

mizde süreyi daha kısa süreli kullanıyoruz. 



BİZDEN KARELER 




