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Sevgili Velilerimiz, 
 
 İlkokula başlamanın heyecanını yaşayan öğrencilerimizle 19 Eylül Pazartesi günü Gelişim Okulları ça�sı 
al�nda buluştuk. İlk günlerimiz, okul iklimine uyum ve oryantasyon çalışmalarıyla geç�. İlk ha�adan i�baren 
başlayan ilk okuma yazma çalışmalarımız tüm hızıyla, planlandığı şekilde devam etmektedir. 

MATEMATİK 
* Yer ve yön bildiren ifadelerin günlük hayatta kullanılmasına yönelik 
çalışmalar yapıldı. Öğrencilerin sınıfta bir noktadan başka bir noktaya 
gitmesini sağlayacak : "Tahtadan sınıf kapısına doğru git. "."Tahtaya arkanı 
dön.”, "Koridoru geçtikten sonra  sağa dön." gibi  yer ve yön ifadeleri 
kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırıldı.
* Nesnelerin uzunlukları, birbirinden uzaklıkları, miktarları konusunda 
karşılaştırmalar yapıldı.
*   Ritmik saymalar yapıldı.

TÜRKÇE
*  Yazma sürecine hazırlamak amacıyla öğrencilerimizin küçük kas 

gelişimini destekleyici, kalem tutma çalışmaları yapıldı. Doğru kalem 

tutma alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldı. 
*  Serbest çizgi çalışmaları yapıldı.
*  Düzenli çizgi çalışmaları yapıldı.
* Başkalarını dinleme, konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanma, 
başkalarının sözünü kesmeme, konuşmanın bitmesini bekleme, söz 
alarak konuşma konusunda etkinlikler yapıldı.
* Öyküler dinleyerek dinleme ve zihinde canlandırma becerilerini 
güçlendirmeyi amaçladık.  Bu yüzden gelişimlerine uygun hikayeler 
okundu ve çocukların kendilerini ifade etmeleri adına sorular sorularak 
ve öyküyü anlatması sağlanarak derse aktif olarak katılımı sağlandı.
* "E, e, L, l "seslerinin okunuş ve yazılışları ile ilgili gerekli çalışmalar 
yapıldı.
* “ Hayvanları Koruma Günü ” nün haftasının anlam ve önemini 
vurgulamak, çocuklara farkındalık kazandırmak amacıyla Hayvan 
Barınağı ziyaret edildi. Bu gezi sonrasında ise öğrencilerin kendilerini 
ifade etmelerine fırsat verildi.

HAYAT BİLGİSİ 
* Sınıf arkadaşlarını tanımak ve arkadaşlarının isimlerini öğrenmek 

amacıyla drama çalışmaları yapıldı. Okula, sınıfa ve arkadaşlarına uyum 

konusunda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

* Okul ve sınıf kurallarını belirleme ve önemini fark etme çalışmaları 
yapıldı.

* Okulumuzun bölümlerini ve sınıf eşyalarını tanıdık. Eşyalarımızı özenli 
kullanma konusunda 
karar aldık. 

* Arkadaşlarımızın oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve 
oynarken uygun davranışlarda bulunmaya söz verdik. 

* Yönle ilgili temel kavramlardan; sağında solunda, önünde, arkasında, 
altında, üstünde, yanında, karşısında vb. üzerinde duruldu ve etkinlikler 
gerçekleştirildi.

* Ders araç-gereçlerimizi nasıl kullanacağımız konusunda 
bilgilendirmeler yapıldı. Eşyalar konuşturularak drama yoluyla sınıf 
eşyalarının uygun kullanımı fark ettirildi.

* Şeref köşesinde bulunan Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve 
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne dikkat çektirildi. Atatürk'ün vatan ve 
millet sevgisi vurgulandı.

İNGİLİZCE 
 İngilizce dersinde ilk ayımızı geride bıraktık. Öğrencilerimizle 

kaynaşma ve onlara İngilizceyi sevdirme adına tekrar çalışmalarına 

odaklandık. Bu kapsamda, belirli konu başlıkları altında kelimeler verildi. 

Bu ay içerisindeki konularımızı shapes (şekiller), family (ailem), animals 

(hayvanlar), clothes (kıyafetler), colors (renkler) ve body parts (vücudum) 

olarak belirlendi.

* Konularımızı işlerken öğrencilerimizle hem eğlenceli vakit geçirdik hem de  

pekiştirme yaptık. Çeşitli faaliyetlerle, oyunlarla, şarkılarla ve 

canlandırmalarla bu süreci destekledik. 

* Öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirmek amaçlı venn diagram 

(venn şeması) ve  spot the differences (farklılıkları bul) gibi çeşitli çalışmalar 

yaparak İngilizce derslerimizi zenginleştirildi.

* Öğrendiğimiz şarkılar eşliğinde dolu dolu bir ay geçirdik.

SATRANÇ 

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı derslerimiz yıllık planda belirtilen satranç 
tahtası, taşların hareketleri, taş alma, saldırı, savunma konuları öğrenilip, 
bunlar oyunlarla pekiştirilmeye çalışıldı.

“ Şah çekiyorum! Şah'ımı kurtarabilirim! ”oyunları ile oyunun asıl amacına 
yönelik planlar kurma çalışmalarımız devam ediyor. Satranç sporunun sosyal 
hayata dair kazanımları olan dikkat, konsantrasyon, analitik düşünme, 
problem çözme, görsel hafıza güçlendirme kazanımları soru cevap 
yöntemleri ve karşılıklı maçlar ile bu becerilerinin arttırılmasını hedeiyoruz.



REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Sınıf İçi Etkinlikler 

 Öğrencilerimizle Eylül ayı rehberlik dersi saatlerinde  

oryantasyon sürecini desteklemek amacıyla “Okulda İlk Günüm” ve 

“Arkadaşlarımı Tanıyorum” etkinlikleri yapıldı. Okulda ilk günüm 

etkinliği ile çocuklarımıza önce duygu kartları ile duygular tanıtıldı, 

hangi durumlarda hangi duyguları yaşayabilecekleri üzerine sohbet 

edildi. Ardından okuldaki ilk günlerinde hangi duyguları yaşadıkları 

hakkında konuşuldu. Böylece çocuklara hem duyguların neler 

olduğu anlatıldı hem de çocukların okul ile ilgili ilk izlenimleri 

paylaşıldı. “Arkadaşlarımı tanıyorum” bahçe etkinliğinde ise 

çocuklarımız çember şeklini aldılar ve bir top aracılığıyla 

arkadaşlarına onların özellikleri ile ilgili (en sevdiği renk, en sevdiği 

yemek, en sevdiği kıyafet gibi) sorular sordular. Böylece çocukların 

birbirlerini tanımaları için fırsat sağlanmış olundu. 

Bireysel Görüşmeler

Sınıf içi etkinliklerinin yanında velilerimiz ile bireysel 

görüşmelere başlandı. Bu görüşmelerde; öğrencilerimizin evdeki 

zamanlarını nasıl geçirdikleri, ödev konusuna yaklaşımları, 

sorumluluk almadaki yeterlilikleri, sınıf içi performansları, 

arkadaşlık ilişkileri, okula karşı hangi duyguları yaşadıkları 

konuşuldu. Bu  sayede de veli-öğretmen-öğrenci iletişiminin sağlıklı 

bir şekilde yürümesine katkı sağlandı.

Değerler Eğitimi

Her anne babanın, çocuğunun gelecekte nasıl bir insan 

olmasını istediğine dair hayalleri vardır. Bir de kafasında sorular… 

Taşıdığımız değerlerden hangilerini aile değerleri olarak 

çocuğumuza aktarmak istiyoruz ? Bu süreç kendiliğinden mi oluyor? 

Bu değerlerin kazandırılması sürecinde nasıl bir rol alıyoruz? Bu 

kadar hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde değerler de 

değişmiyor mu? 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, değerlere doğuştan 

sahip olunmuyor. Kişisel ve sosyal uyum için gerekli beceriler gibi 

değerler de kişiye eğitimle kazandırılır. Aile de bu işin başlangıç 

noktasıdır. Sosyal bir gerçeklik olarak her aile, değerlerini 

çocuklarına bilinçli ya da bilinçsiz olarak aktarmaya çalışır. Model 

olarak, yeri geldiğinde dile getirilerek ve gözlemlendiğinde geri 

bildirim verilerek değer kazanımı sağlanır. Çocuğumuz da zaman 

içinde yaşantılayarak bu değerleri içselleştirir. Değer eğitimi doğru 

ve yetkin bir şekilde yapıldığında, kuşkusuz ki bireyin gelişimine 

önemli katkıları olmaktadır.

 Bizler de Gelişim Koleji olarak her ay okulumuzda bir 

değerimizi ele alacağız ve bu değerle ilgili bültenlerimizi K12 veli 

bilgilendirme sisteminde sizlerle paylaşacağız.

ÇOCUKLUKTA KORKULAR & KAYGILAR  

 Çocukluk yılları insan hayatında ziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal 
gelişimin temellerinin atıldığı yıllardır. Çocuk çevresini tanımaya, çevresindeki 
ilişkileri kendince anlamaya, olaylara karşı bakış açısı kazanmaya ve olayları 
yorumlamaya çalışır. Bu süreçte çocuğun içinde bulunduğu çevresel koşullara göre 
korku ve kaygı duyguları da şekillenmeye başlar. Korku, bir savunma 
mekanizmasıdır, çocuklar bu duygu sayesinde çevrelerine uyum sağlamayı, 
kendilerini tehlikelerden uzak tutmayı öğrenirler. Kaygı duygusu ise bir olayın 
sonucunu tahmin edemediğimizde ya da sonucun istediğimiz gibi olacağından 
emin olmadığımızda ortaya çıkan ve gerginliğe yol açan bir durumdur. Okula yeni 
başlayan 1. Sınıf öğrencilerimiz için yeni ortam, yeni kurallar, yeni arkadaşlar 
nedeniyle kaygı duygusunun ortaya çıkması normaldir. Bu durumun birçok 
dışavurumu vardır. Bazı çocuklar bunu açıkça yaşarken, bazıları kendi içlerinde 
yaşar, bazılarıysa bu duyguyu öfke olarak dışarı vururlar. Korku ve kaygı duyguları 
hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirmemiz için gerekli olsalar da aşırı 
boyutlarda yaşandığında çocuğumuza zarar verebileceği için küçük önlemler ile 
kontrol altına alınmalıdır.

Anne – Babalara Öneriler
 Çocuklarınızın bağımsızlığını ve özgüvenini destekleyin.
 Çocuğunuzun başarısına ama daha çok çabasına önem verin ve çabasını 
takdir edin.
 Kendi kaygılarınızı çocuğunuza yansıtmamaya çalışın.
 Fazladan uyarılarda bulunmayın, aklında olmayan konuları 
çocuğunuzun aklına zorla getirmeyin.
 Çocuklarınıza güvenli, kontrollü bir ortam yaratıp; onları bu ortam 
içerisinde özgür bırakın.
 Çocuğunuzun kaygısını anlamaya çalışın, onu olduğu gibi kabul edin. 
Çocuğunuzu kabul etmek kapıyı değişime kapatmak değil, aslında ardına kadar 
açmanın anahtarıdır.
 Korku ve kaygılarına dair sorular sorduğunda sorulara olabildiğince 
somut, çocuğunuzun anlayabileceği ölçüde net ve basit yanıtlar verin. O'nu 
bilgilendirirken yaş düzeyini ve duygusal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurun.
 Kaygı ve korkularıyla ilgili bir soruyla geldiğinde O'na durumla ilgili ne 
bildiğini, ne düşündüğünü ya da ne duyduğunu sorun. Fazladan bilgi aktarmadan 
önce ne bildiğini anlamak size de yol gösterecektir.
 Bize çok klişe gelen bir bilgi, çocuğa önceden söylenmiş bile olsa, tekrar 
edildiğinde çok rahatlatıcı olabilir. “Güvendesin, ben seni daima koruyacağım.” 
gibi. 
 Kaygılı çocuklar çoğu zaman hataları olmayan şeylerden kendilerini 
sorumlu hissederler. Olayın sebeplerinin, çocuğunuz tarafından kesin bir şekilde 
anlaşıldığından emin olun.
 Belirsizlik durumlarında O'nu rahatlatın; merak etme yanındayız ve 
bununla baş edebiliriz mesajını verin. Sizin belirsizliğe karşı sakin yaklaşımınız O'na 
da örnek olacaktır.
 Televizyon izlemeye ve teknolojik oyunlara sınır getirin. İçeriği 
çocuğunuza uygun olmayan programları O'nun önünde izlememeye özen gösterin. 
Yaşına uygun olmayan oyunları oynamasına izin vermeyin. Olayların kendinden ne 
kadar uzakta olduğunu kestiremeyen, ya da kurgu dünyayı algılayamayan 
çocuklarınızın korkusunu daha çok tetiklememeye özen gösterin.

 Genetik etkenler, çevresel faktörler, günlük olaylar kaygı ve korkuları 
tetiklese de en önemli etken anne ve babanın tutumudur.  Çocuğunuzun nasıl 
davrandığının ve hissettiğinin tek nedeni sadece siz olmasanız da, üstesinden 
gelmesi için en önemli rol size düşmektedir. Unutmayın ki sizler çocuklarınızın 
kahramanısınız, sizin tutum ve tavırlarınız çocuklarınıza yol gösterecektir. Bu bilgiler 
ışığında çocuğunuzun korku ve kaygılarıyla tek başınıza baş edemediğinizi 
hissederseniz rehberlik servisine ulaşıp, bizlerden de destek alabilirsiniz.

“ Çocuklar geleceğinizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.

Bugünün çocuğunu,yarının büyüğü olarak yetiştirmek 

hepimizin insanlık görevidir.”

M. KEMAL  ATATÜRK

Okul Psikoloğu



         GÖRSEL SANATLAR 
 1. Sınıf öğrencilerimizle bu ay kil çalışmaları etkinliği ile 

başladık. Eğitimde yaratıcı süreçlere yer verilmesi, yaratıcı çocuklar 

yetiştirilmesi açısından bu çalışmaların oldukça önemli olduğunu 

düşünüyoruz. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmede, çocuğa ilk 

aşamada bir oyun malzemesi gibi verilen “kil” de büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü çocuğun önce oyun aracı olarak gördüğü kil, daha 

sonra sanat eğitiminin bir parçası olacak ve kalıcı ürünlere dönüşecektir. 

Unutmayalım ki gürlü eserler üretmeye başlayan çocuklar, sanatın 

keşfedici gücüyle tanışmış olacaklardır. Çocuğun bu oyunda ortaya 

koyduğu şey onun duygu ve düşünce hayatıyla ilgilidir. Çocuğun akıl 

yürütme, heyecanlanma, sevinç ve tedirginlikleriyle dolu bir iç dünyası 

vardır. Bu yüzden çocuğa kendini anlatacağı bir dil, bir anlatım yolu 

kazandırılması amaçlanır. Başlangıç olarak verdiğimiz kil çamuru ile 

yaptıkları çalışmaları keyif alarak bitiren öğrencilerimiz Görsel 

Sanatlarda biçimlendirmeye devam edeceklerdir. "Sanat sadece resim, 

heykel, senfoni demek değildir. Sanat, hayatı anlayan zekânın, onu en 

ilgi çekici, en güzel biçimlere sokması demektir."

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına öğrencilerimizin ziksel 

gelişimlerini takip edebilmek ve kayıt altında tutabilmek için boy ve kilo 

ölçümlerini alarak başladık .

* Oyun ve ziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; 
sıralanmalar ve yer değiştirme hareketleri konuları içerisinde yer alan( 
yürüme,koşma,atlama,sıçrama) alıştırmalar yapıldı. Bu çalışmalar 
eğitsel oyunlar ile pekiştirildi. 

* Yıllık planımıza bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, yer değiştirme 
hareketlerini yapmalarını, oyun ve ziki etkinlikler dersine katılırken 
temizlik ve soyunma odalarında düzenli olma alışkanlıkları 
sergilemelerini, oynadıkları oyunu belirlenen kurallara göre 
oynamalarını ve ziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme 
alışkanlığı kazanmaları konusunda olumlu yönde davranış değişikliği 
sağlanmaya çalışıldı.

* Milli bayramlar, belirli gün ve haftaların coşkusunu hissettirmek için "29 

Ekim Cumhuriyet Kupası " adı altında sınıar arası yapılan yarışmalara 

tüm öğrencilerin katılması saglandı. Yarışmayı kazanan sınıara 

kupaları, 27 Ekim 2016 Perşembe günü törenle verilecektir.
MÜZİK 

* 1.sınıarımız müzik derslerinde (Orff  Shulwerk Yaklaşımı) oyun ,dans 
müzik ilkesi ile şarkılar söylüyor, Body Musıc yapıp ritim çalgılarını 
kullanarak şarkılara eşlik ediyor.
* Sol anahtarı, porte üzerinde çizgi, boşluk ayırımını yapıyor, 
enstrümanlarını tanıyoruz. (Piyano ,Keman,Çello ...)
* Basit ritim kalıplarını kullanarak ritim çalışmaları yapıldı.
*Düzeyine uygun şarkı repertuvarı oluşturuldu. (Cumhuriyet ve Atatürk 
temalı şarkılar öğreniyoruz.)
* Yıl boyu yaptığımız çalışmaları sınıf gününde sergiliyoruz.

EKİM AYI
 ETKİNLİKLERİMİZDEN 

KARELER
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