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CUMHURİYETİMİZİN 90. YILI 
HEPİMİZE KUTLU OLSUN !

Eylül ayında Doğanlar 

İyi ki doğdunuz !

Kaan Akalın

Ali Aydın

Ekim ayında Doğanlar 

İyi ki doğdunuz !

Elif Özel

Ayşe Özdemir

Merhaba,

Eylül ayında, çocuklarımız ailelerinden ilk ayrılık deneyimlerini kendi 
hızlarında ve duygusal hazır oluşları doğrultusunda yaşamışlardır. 

Ekim ayının ilk haftası okulumuzla sıkı bir bağ oluşturduktan sonra 
çocuklarımızın yaşantılarına dahil olan değişik yerleri ve mekanları 
keşfedeceğiz. Daha sonra ise kendi bedenlerimizi kaplayan ‘DERİ’mizi 
farklı yollarla tanıyacağız. Derinin sadece bize ait değil aynı zamanda 
çevremizde pek  çok canlının da bir parçası olduğunu eğlenceli etkin-
liklerle fark edeceğiz. Ayrıca, haftanın bir günü boyunca düzenleyece-
ğimiz “Minik filozoflar” atölyesi sırasında bu ay “Neden bazen 
ayrılmamız gerekir?” sorusu üzerine paylaşımlarda bulunacağız.  

Ekim ayı hepimiz için son derece anlamlı bir ay. Cumhuriyetimizin 90. 
Yılını kutlayacağız. İLK BEŞ Anaokulunda, Demokrasi kavramı somut 
örnekler ve etkinliklerle önce bireysel ve sınıf bazında daha sonra ise 
tüm okulu kapsayan uygulamalarla çocukların yaşantısına dahil 
olacaktır. 

Çocuklarımız, beş değişik demokratik yaşam becerilerini (DYB) Ekim 
ayından başlayarak tüm eğitim yılında geliştireceklerdir. Öğretmenin 
cesaretlendirmesi ile çocuğun değerli bir birey ve bir grup üyesi 
olarak kabul görmesi ilk amacımızdır. Tüm  çocukların güçlü duygula-
rını kırıcı olmayan şekilde ifade etmelerini sağlayan etkinlikler progra-
mımızın önemli bir bölümüdür. Bir diğer yetkinlik ise çocuklarımızın 
bağımsız veya işbirliği yaparak problemlere yaratıcı çözümler bulma-
larıdır. Dördüncü Demokratik yaşam becerisi ise başkalarındaki 
farklılıkların kabul edilmesi iken, son olarak diğerlerin ihtiyaçlarına 
karşı akılcı ve etik bir şekilde duyarlı olmalarını hedefliyoruz.

Ekim ayının ilk haftasından başlayarak pek çok demokratik yaşam 
beceri etkinlikliği yaptıktan sonra Cumhuriyet Bayramımızı 25 Ekim’de 
coşkulu bir baloyla kutlayacağız. 

                          İLK BEŞ ANAOKULU EKİBİ

 Anneli oyun grubu 
22 Ekim'de saat 10:30 'da tanışma partisi 



Merhaba, 

Ekim ayında, ‘Dinozor Dino’ okulu saatleri başlıyor. 
‘Dinozor Dino’ öğretim programının amacı 3-8 yaş çocuk-
larının öz saygı, sosyal-duygusal ve akademik yetkinliklerini 
geliştirmek için olumlu sosyal becerilerini, çatışma ve öfke 
yönetimi becerilerini, duygusal okur yazarlık, uygun okul 
davranışları ile birlikte okuma-yazma ve iletişim becerileri-
nin öğretilmesidir.

Öğretim programı;
• Çocuk merkezli bir öğrenme felsefesi kullanımına,
• Araştırmaya dayalı öğrenme ilkelerini entegre etmeye,
• Çocukların (3 - 8 yaş) gelişimsel evre ve yeteneklerini 
değerlendirmenin yanı sıra bireysel mizaç ve öğrenme 
tarzlarındaki farklılıkları kabul etmeye, 
• Kültürel çeşitlilik için olanaklar sunmaya,
• Öğretim programı ve öğrenme sürecinin her yönüyle 
ebeveynlerle düzenli olarak iletişimde bulunmaya,
• Etkin deneyimlere dayalı öğrenme yaklaşımları kullanma-
ya,
• Akademik yetkinlikleri sosyal ve duygusal yetkinliklerle 
bütünleştirmeye,
• Çocukların öğrenme seçimlerini ve kendi güçlü yönlerini 
destekleyen etkinliklere,
• Çocuk ve ebeveynlerden gelen verilere saygı gösterme ve 
belli bir sınıf içinde çocuklar için anlam taşıyan konuları ele 
almak için uyarlanabilir malzemeleri dahil etmeye,
• Dil ve okur yazarlık gelişimini teşvik etmek için tasarlan-
mış birçok olanaklar sunmaya odaklanır.
Çocuklarımız bu ay, Dina Dinozor okulundaki karakter-
lerle tanışıyorlar.

Dino, okulumuzda öğretmen rolünde olup gerektiğinde 
çocuklara kural koyma konusunda yardımcı oluyor ve özel 
başarılarını teşvik ediyor. Çocukların okulda nasıl yaşaya-
caklarını öğrenmelerine yardımcı oluyor.

Wally kız kardeşi Molly’den yaşça daha büyük ve sorun 
çözme konusunda iyi ancak bazen biraz dürtüsel, bu neden-
le evde kız kardeşi Molly ile ve okuldaki yaşıtlarıyla ve öğret-
menleriyle sorun yaşama eğiliminde. 

Molly ise ağabeyiyle yaşadığı bazı sorunların dışında çok 
terbiyeli ve düşünceli.

Küçük Kaplumbağanın öğrenme güçlüğü var, kolaylıkla 
dikkati dağılabiliyor. Okulda öğretmenlerle ve diğer çocuk-
larla başı derde giriyor. Çocuklara öfkelerinin nasıl üstesin-
den geleceklerini öğretiyor. 

Çocuklarımız, Dinozor Dino okulu karakterleriyle 
tanıştıktan sonra, birlikte sınıf kurallarını keşfediyorlar ve 
kurallara uymamanın hayatımızı nasıl etkilediğini konuşu-
yorlar. Ayrıca Molly ve Wally ile beraber dinleme ve bekle-
me becerilerimizi geliştireceğiz.

BİREYSEL OYUN SAATLERİ
Çocuklar, oyun oynayabilecekleri materyallerin sağlan-
dığı her yerde oynarlar. Oyun zihinsel problemlerinin 
gizli nedenlerini keşfetmek amacıyla ve bilinç dışı 
zihinleri incelemek için kullanılır.
Bireysel oyun saati, çocukların kendilerinin farkında 
olmasını ve kendisini yönetmesini sağlamaktadır. 
Uzman çok materyalli bir oyun odasında çocuğun 
tamamen kendi istediği şekilde onu izleyerek oyunu 
tamamlamasını sağlar.
Oyun odasına girdiği anda oturumu bitirene kadar 
ortaya çıkan duygularını hissedebiliyoruz. Bunlar 
planlanmış deneyimler değildir. Burada bir senorya 
yoktur.
Bireysel oyun saati çocukla temasa geçmek için bir 
yaklaşım şeklidir ve bir çocuk ile ilişki geliştirmenin 
başlangıç seviyelerini ele almaktır.
Bireysel oyun saatinin işlevleri bir oyun birliği geliştir-
mek, çocuğun anlamasına yardımcı olmak, anlamayı 
duygulara bağlamak, savunmaların avantajlarını ve 
dezavantajlarını fark etmek, savunmaların üstesinden 
gelmek, etkilenmeyi ifade etmenin yöntemlerini 
bulmak ve başetme stratejilerinde ve sosyal beceriler-
de çocuğa yardımcı olmaktır.
Yönergesiz oyunda uzman aktif gözlemcidir; bireysel 
oyun saatinde, uzman çocukların bilinçdışı çelişkilerini 
ve arzularını açığa çıkartır, yorumlar, aktarımı analiz 
eder, çocuğu pozitif şekilde koşulsuz olarak kabul 
eder. Çocuğa serbestlik ve güvenlilik hissini yaratır. 
Oyun odasında tüm kararları çocuk verir. Çocuğun 
sorumluluk alma duygusunu geliştirir.
Çocukların oyunu önemsiz bir eğlence değildir. 
Önemli derecede anlam ve ifade içermektedir.

DINA SCHOOL / DİNOZOR DINO

4 Ekim   Çılgın saç partimizde çok eğleneceğiz

10 Ekim Okulumuzun çevresini keşfe çıkacağız

25 Ekim Cumhuriyet balomuz ile cumhuriyetimizin 
                90. yaşını kutlayacağız

31 Ekim Pet shopu ziyaret ederek hayvanları 
               daha yakından gözlemleme 
               şansı bulacağız



Aşağıdaki belirtiler görüldüğünde öğrencimizin okula yollanmaması kendi çocuğumuzun ve diğer 
çocukların sağlıkları açısından  önemlidir.

• 37ºC ve üzeri ateş,

• Deride kızarıklık, şişkinlik veya herhangi bir döküntü,

• Kızarık bir yüz, sulanmış gözler,

• Aşırı burun akıntısı,

• Derin ve kuru öksürük,

Pazartesi 30.09.2013
Sabah: Omlet, beyaz peynir, domates, meyve çayı
Öğlen: Tarhana çorbası, kabak dolması, makarna, yoğurt
İkindi: İrmikli revani, meyve

Salı 01.10.2013
Sabah: Tereyağlı-reçelli ekmek, kakaolu süt, zeytinezmeli ekmek, süt
Öğlen: Ekşili köfte, peynirli-patatesli börek, mevsim salatası
İkindi: Şeftalili krema, süt

Çarşamba 02.10.2013
Sabah: Haşlanmış yumurta, peynir, kuşburnu çayı, tahin-pekmezli ekmek
Öğlen: Zeytinyağlı barbunya, hindili bulgur pilavı, yoğurt, üzüm kompostosu
İkindi: Zeytinli ve peynirli poğaça, limonata

Perşembe 03.10.2013
Sabah: Peynirli tost, salatalık, kırmızı biber, süt
Öğle: Etli türlü, erişte, çoban salatası, ayran
İkindi: Gingerbread cookies (2 yaş), sınıf çorbası (3 yaş) personal cookies (4 yaş), meyve

Cuma 04.10.2013
Sabah: Yağda yumurta, söğüş, keçi peyniri, ekmek, ıhlamur
Öğlen: Kıymalı yeşil mercimek, bulgur pilavı, yoğurt
İkindi: Sütlü yulaf ve kuru üzüm, meyve

30 EYLÜL - 4 EKİM 2013 YEMEK LİSTESİ

SAĞLIKLI ve DOĞAL BESLENME   
OKULUMUZDA HASTALIKLARDAN NASIL KORUNURUZ ?

• Sürekli hapşırma,

• Boğaz ağrısı,

• Son 18 saat içerisinde kusma,

• Olağandışı yorgunluk, halsizlik, huzursuzluk

Antibiyotik kullanan çocuklarımızı, diğer öğrencilerimizin sağlıklarını korumak ve
enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla, antibiyotik kullandıkları 

ilk 3 gün boyunca okula göndermemenizi rica ederiz.



BRANŞ DERSLERİMİZ 
HANGİ GÜNLER ?

Pazartesi   : Plastik Sanatlar 
Salı veya Cuma : Müzik
Perşembe   : Yaratıcı Drama

Gezegenler, Bulutlar ve Renkler 
Grupları 

Ekim ayında müzik saatlerinde sesleri kovalayaca-
ğız. Dinlediğimiz müziğin içinden ormandaki 
hayvanları bulup,  duygularımızı müzikle anlataca-
ğız. Duyduğumuz müziğe göre bazen mutlu bazen 
kızgın, bazen üzgün danslar yapacağız. “Çiçi Kule” 
oyunu ve sandalye dansını öğreneceğiz.  Cumhuri-
yetimizin 89. Yılı için şarkılar dinleyeceğiz. Kısaca 
Müzik dersini tanımak ve müzik saatlerinden keyif 
almak için çeşitli aktiviteler yapacağız.
 
Yıldızlar ve Kuşlar Grupları

Ekim ayında müzik saatlerinde Ördek ailesi ve 
Kartop şarkılarımızı öğrenerek müzik saatlerine 
keyifli bir başlangıç yapacağız.  Bu ayın şarkıları   
“Vücudum”, “Bir köpeğim var” ve “otomobil 
kornası”. Hayvanların resimlerini inceleyip sesleri-
ni bulup, taşıtların resimlerine bakıp nasıl hareket 
ettiklerini ve nasıl ses çıkardıklarını inceleyerek, 
müzik dersini tanımak ve müzik saatlerinden keyif 
almak için çeşitli aktiviteler yapacağız.

GÜNLERİN ANLAMI

Çocuklarımızın okula evden getirdikleri bazı 
nesneler onların okulda kendilerini daha rahat 
hissetmelerini sağlamaktadır. Bu amaçla evle okul 
arasında gidip gelen çocuğumuzun evden getirme-
yi  seçtiği nesneler vardır. 

Pazartesi günleri, ‘Benim Oyuncağım‘ günüdür. 
Çocuklar kendilerine ait olan ve savaş ya da şiddet 
mesajı içermeyen oyuncaklarını okula getirip 
arkadaşları ile birlikte oynarlar.

Çarşamba gerçekleşen ‘Merak Ettiğim Şeyler’ 
gününde, çocuklar kendi ilgileri doğrultusunda 
seçtikleri herhangi bir nesne, fotoğraf, bir dergi-
den kesilmiş resmi vb. okula getirip arkadaşlarına 
gösterir ve tüm grup birlikte seçim yaparak araştı-
racakları proje konusunu belirlerler. 

Cuma günleri ise ‘Gösteriyorum ve Anlatıyo-
rum’ günüdür. Öğrencilerimiz  arkadaşlarına ne 
göstermek ve anlatmak isterlerse onu okula 
getirirler. Kendilerine ait bir kitap veya bir nesne-
yi seçebilirler. Öğretmenlerimiz çocuklarımızın o 
kitabı sınıfta arkadaşlarına anlatması için teşvik 
eder veya birlikte okurlar. Eğer bir nesne getir-
meyi tercih ettiyse onu arkadaşlarına tanıtıp ne 
işe yaradığını anlatırlar.

Müzikli Saatler



Dear Family,

We have learned a lot together about the places that we live in September and will be 
exploring more about our routines in October. Children are naturally intrigued by the 
places and events about their daily lives. During this topic children have enjoyed learning 
new ideas, words and things they can relate to home, family, school and surrounding com-
munity. 
This month, there will be another topic which is very personal too.  Skin ! Everyone’s body 
is covered by skin. We are exploring and discovering many things this month about oursel-
ves, others and different things around our community that have skin. 
We will also sing many chants and songs and play many games in order to make English 
classes enjoyable for each of our children. 
We will start to use our Play Time workbook and activity book as well.

Enjoy your child’s learning English…  

English Department

BİRLİKTELİK GÜÇ GETİRİR! 

Çocuğunuzla birlikte yapacağımız çeşitli etkinlikleri daha renkli ve zengin kılmak adına, eğitim 
programımızı ve konumuzu destekleyen malzemeleri oulumuza getirerek yardımcı olursanız 
seviniriz. Genelde atabileceğiniz veya evinizde bulundurabileceğiniz bu objeler bizim merakı-
mızı uyandırabilir veya yaratıcılığımızı güçlendirmek için teşvik edebilir! 

Ekimin ilk 2 haftası boyunca ihtiyacımız olabilecek materyaller: 
- Çocuğunuzun ve sizlerin resimleri 
- Eski dergiler
- Farklı restoranlara ait menüler ve/veya broşürler
- Kartondan çeşitli kutular (ayakkabı, mısır gevreği, vs.)

Ekimin diğer yarısı için gönderebilecekleriniz: 
- Hayvan derisinden oluşan çeşitli nesneler (sentetik kürkten, hayvan desenli kumaşlar, yılan  
  derisi, kuş tüyleri, vs.)
- Şişe mantarları
- Baloncuklu naylon
- İlginç dokulu malzemeler (zımpara kağıtları, kumaşlar, yumuşak veya sert objeler…)  


