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TEMALARIMIZ & ETKİNLİKLERİMİZ

• Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk  

• Türkiye 

Değerler Eğitimi
• Sevgi 
• Barış



İngilizce Etkinlikleri

We look forward to seeing you 
in our English Department 
meeting on Wednesday 3th

October 2018 at 15.00 in our 
campus.

Links:
Recommended links from the month of September: 
Hello Hello (Super simple songs)
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
Good morning
https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g
What’s your name song
https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg
Emotions hokey pokey
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
Walking walking
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
Make a circle
https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ
Bye Bye (Super simple songs)
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
Phonics S - snake is in the grass
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
Phonics S - phonics with the funnies
https://www.youtube.com/watch?v=6iArP6nUH3c
Find the letter S
https://www.youtube.com/watch?v=TuNNLhwVcYM
Starfall - letter S
http://more2.starfall.com/n/level-k/letter-s/load.htm?filter=abc

Age 5

Orientation
Greetings and Feelings
Maisy Goes to School
Little Blue, Little Yellow
Counting to 3
Phonics /s/ sound

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g
https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
https://www.youtube.com/watch?v=6iArP6nUH3c
https://www.youtube.com/watch?v=TuNNLhwVcYM
http://more2.starfall.com/n/level-k/letter-s/load.htm?filter=abc


DRAMA_ORFF ETKİNLİKLERİ

• ‘Benim Adım’ oyunu

• Marakası Salla Orff Çalışması

• Ku çi çi Köpeğim nerede hikaye dans ritim çalışması

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

• Temel nefes çalışmaları
• Genel ısınma ve kültür fizik

hareketleri
• Çeşitli büyüklükteki topları

yuvarlama,
• Jimnastik temel duruşları
• Sıçrama alıştırmaları
• Karışık koşular
• Vücudun bölümlerini kullanarak alan

farkındalığı çalışması

JİMNASTİK ETKİNLİĞİ

Isınma ve esneme hareketleri
Hayvan taklitleri
Öne-geriye takla çalışamaları

SERAMİK ETKİNLİKLERİ

3 boyutlu hayvan figürleri yapımı
Plaka üzerine ay yıldız çalışması

YOGA ETKİNLİĞİ
Kendi sınırlarmız hakkında bilgilendirme 
Meditasyon pozunda sessiz oturuş 
Yoga pozlarında derinleşme 
Yoga pozlarında hayal gücü kullanımı

BRANŞ ETKİNLİKLERİ



Özbakım becerileri; doğuştan getirilmeyen öğrenilerek
kazanılan davranışlardır. Bu nedenle davranışların
öğretilmesinde aileye ve eğitimcilere önemli sorumluluklar
düşmektedir. Özellikle erken çocukluk döneminde çocuklara
bu alışkanlıkları kazandırmak çok önemlidir.

Çocuğunuzda özbakım becerileri geliştirirken nelere
dikkat etmelisiniz?

• Tutarlı ve kararlı olmaya çalışın.

• Çocuğunuza kendi işlerini yapabilmesi için fırsatlar sunun.

• Yapamadığı işler için onu demoralize etmeyin.

• Çocuğunuza yardım etmek için her şeyi ile ilgilenmeyin.

• Bir görevi tamamlayabilmesi için yeterli zamanı ona 
tanıyın.

• Tehdit etmeyin.

• Yaşına uygun beklentiler içinde olun. 

Kaynak:

http://www.bebek.com/

48-60 aylık çocuklar...

• Yardımla saçını tarar. 
• Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer.
• Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar. 
• Ayakkabılarını bağlar ve fiyonk yapar. 
• Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar.
• Dişlerini fırçalar. 
• Sofra kurallarına uyar. 
• Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullanır. 
• Sofra kurmak gibi ev işlerinde yardımcı olur.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE    
ÖZBAKIM BECERİLERİ

Rehberlik Servisi

http://www.bebek.com/


 Anne – Baba kostümü Partisi (mail ile tarih 

bildirilecektir.)

 İngilizce Bilgilendirme Toplantısı (3 Ekim)

 Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

 Dünya El Yıkama Günü (15 Ekim)

 Tatbikat

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni (26 Ekim)

 Kırmızı – Beyaz Günü (26 Ekim)

 Sabancı Müzesi Gezi (mail ile tarih bildirilecektir.)

UNUTMAYALIM !OYUNCAK GÜNÜ; 
öğrencilerimiz yıl boyunca her 

hafta PAZARTESİ günü, 

taşınması güç olmayan, hiçbir 

tehlike unsuru içermeyen, zarar 

gelebileceği ihtimalini göze 

alabileceğiniz, oyuncaklarından 

birini okula getiriyor ve 

arkadaşlarıyla birlikte oynuyor.



03.09.2014 Alp MERGEN
04.09.2014 Mina SERİM

05.09.2014 Yaman BAYKARA 
14.09.2014 Ayşe Lena KAYIM
14.09.2014 Ali Sina KAYIM

26.09.2014 Eylül AKYÜZ
29.09.2014 Kaan Ali KARAKAŞ

03.10.2014 Uzay DAVRAN

Doğum Günlerini Kutlar; 
Sağlıklı ve Mutlu Nice Seneler Dileriz.


