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AYI BÜLTENİ 
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GİRİŞ 

 

 

 Sayın Velimiz,  

 

 Sizlere öğrenci ve öğretmenlerimiz tara�ndan 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, matema'k, 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 

 

 
 
 
 
 
 
02—06 Nisan haftasına doğa olayları konusu ile başladık. Mevsim değişikliği 
ile ilgili doğamızdaki farklılıkları konuştuk. Yağmur oluşumu hakkında bilgi 
edindik. Sanat çalışmasında yağmur, bulut projesi yaptık. Şimşek oluşumunu 
öğrendik. Yağmur sonrası oluşan gökkuşağının renklerini öğrendik. 
 
 
 
09—13 Nisan haftasına Gems ; kelebekler ile başladık. Kelebeklerin oluşu-
mu hakkında bilgi edindik.  Kelebeğin oluşumunu anlatan çalışma yaptık. Sa-
nat etkinliğinde sulu boya püskürtme tekniği ile kelebek yaptık. Kelebek 
rondu yaptık. Kağıt katlama tekniği ile kelebekler yaptık, istediğimiz gibi 
süsledik. 
 
 
 
16—20 Nisan haftasına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile başladık. 
Bayramın bizim için olan önemini konuştuk. Ulu önder Atatürk’ün bu bayra-
mını tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bilgisi verildi. Okulumuzda 23 
Nisan şenlikleri yapıldı. Eğlenerek coşkuyla kutlamalar yapıldı. 
 
 
 
30 Nisan haftasına Gems; uğurböcekleri konusu ile başladık. Uğurböcekle-
rinin oluşumu hakkında bilgi edindik. Yüzümüzü uğurböceği gibi boyayıp oku-
lun bahçesine çıktık ve uğurböceği gibi uçtuk. Sanat etkinliğinde üç boyutlu 
uğurböceği 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 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 yaratma-
sı yalan söyleme olarak değerlendirilmemeli ve endişe edilmemelidir. 

Çocuğunuz yalan söylüyorsa ne   
yapacaksınız?  

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

 Çocuğunuza, doğru söylemenin değerini ve 
yalan sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz 
durumları oyun yoluyla öğretmeye çalışın. Bu 
biraz zaman alacaktır ve sabır gerektirir.  

 Yalan için bahaneyi kabul etmeyin. Çünkü 
yalan kabul edilemez. Çocukların yalanın hiç-
bir şekilde kabul edilemeyeceğini bilmesi 
gerekir. 

 Yalanın sonucunun zarar verici olduğunu an-
lamalarına 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 değeri anlatılmalıdır. 



PSİKOLOJİK  DANIŞMA VE  
REHBERLİK BİRİMİ 

 

 

 

Çocuklar, yalanın sonucuna bir miktar 
katlanmalı ve yalanın yol açtığı bir za-
rar varsa bunun telafi edilmesi için 
üretilmiş çözümün de içinde yer alma-
lıdırlar. 
  Yalan söylemesi karşısında hissetti-
ğiniz kızgınlığı ya da düş kırıklığını ona 
açıkça anlatın.  
  Gerçeği söylediğinde onu takdir 
edin. Örneğin; sınavdan kötü not alma-
sına rağmen aldığı sonucu  

 

Çocuğunuz yalan söylediğini itiraf et-
tiğinde onu sinirli bir şekilde azarla-
mayın ve sorgulamayın. Hatası için ce-
za 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 dürüstlüğünü takdir 
edin. Bu durum karşısında memnuniyetinizi çocukla paylaşın. 
 

Özel Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji Anaokulu Rehber Öğretmeni 
Cemresu Çapur 



 
 

Domatesin rengini değiştirebilseydin, hangi renk yapardın? 
 
 
Ceyla ÖZDEMİR: Mavi 
 
Mira Nermin KAHRAMAN: Pembe 
 
Sally ALLAHAM : Turuncu 
 
 
Emir ULUKAN : Pembe 
 
Eymen KILIÇ: Sarı 
 
Çağan GÖKER: Yeşil 
 
Yusuf Çınar ÇEBİ: Kahverengi 
 
Kenan Sarp ÇÖTE: Yeşil  
 
Ömer DERELİ : Mavi 
  
Asaf VURAL : Yeşil 
 
 
 
 



OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARIMIZ 

 
 
Geometrik  
şekillerden  
Beşgen’ i 
tanıdık. 
 

 

 
RAKAMLARINI 
TANIDIK. 
BU RAKAMLARLA İL-
GİLİ ÇALIŞMALARI-
MIZI YAPTIK. 

                                                                                      

ve 



OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARIMIZ 

 
RENKLERDEN  
KAHVERENGİ’ yi        
tanıdık. 
 

 
 
 
KAVRAMLAR  
Arka—ön  
Şişman—zayıf 
Çok—az 
Zıt kavramlarını   
öğrendik ve         
çalışmalarımızı   
yaptık. 



 
Kelebek      
kozaları 
hazırlıyoruz. 





 
Havacılık Müzesi’ 
ne gidip uçaklara 
yakından  baktık. 



Çimlerimizi ektik, bir sonraki 
paylaşımda sizlerle çimlerimi-
zi         paylaşmak isteriz. 

İlkbahar mevsimi ile gelen yağmurların oluşumunu           
deneyleyerek öğreniyoruz. 



Yumuşak nesnelerle oynayarak onları      
tanıyoruz. 





Serbest zamanda okulumuzun parkında oynuyoruz. 



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 



 


