
 

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? 

Değerli Velilerimiz; 

Aralık ayı projemiz Su projesi ile devam ettiğimiz keyifle geçen bir  ayı daha 

geride bıraktık. 4 hafta süren proje çalışmalarımızda sınıfımız su hakkında daha çok detaylı 

bilgiler edindiler. Su , su sporları , bu sporların nasıl , hangi ortamlarda , hangi materyalleri 

kullanarak, ne amaçla ve nasıl yapıldıkları , kar, dolu gibi mevsimsel olayların nasıl 

gerçekleştiğine , suyun katılaşması ve tekrar sıvı hale nasıl geldiği bilgilerine değindik. 

Kasım ayı için belirlediğimiz kavramlarımızı ( üçgen şekli , sarı kırmızı mavi rengi , ters- 

düz , arkasında – önünde , içinde –dışında , önce-sonra , aynı – farklı , hızlı – yavaş, 

büyük – küçük , gece-gündüz, parça – bütün , 3-4-5 sayısı , diş sağlığı ve diş fırçalama, 

besin piramidi , sağlıklı sağlıksız yiyecekler) su konusu çerçevesinde ele aldık. 

Deneyler, matematik çalışmaları, denge- hareket, Türkçe dil, okuma- yazmaya hazırlık, 

düşünme becerileri, müzik- ritim ve sanat etkinliklerini de keyifle uyguladık. Tutum 

Yatırım ve Türk Malları , Yeni Yıl gibi belirli günlerimizi çocukların yaş seviyesine uygun 

olacak oyun ve etkinlikler yoluyla anlattık. 

Dünyaca Ünlü Kişiler etkinliğimiz kapsamında Piri Reis ‘ in kim olduğunu , neler 

yaptığını ve katkılarından bahsettik. 

Değerler eğitimimizde saygı ve sorumluluk konularına değinerek yaş düzeyimize 

uygun şekilde sohbet ve etkinliklerle pekiştirmiş olduk. 

Projemiz kapsamında Şarkılar, ritim ve müzik, parmak oyunları, el kaslarımızı 

kullandığımız koordinasyon becerilerimizi destekleyen oyunlar ile, Bahçe etkinliklerine de yer 

vererek Aralık ayını sonlandırdık. 

 
Bu süreçte siz değerli velilerimizin tüm katkıları için teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla, 
 

DÜET ANAOKULU 



 

OKUL ÖNCESİ DÖNEM VE ZAMAN KAVRAMI 
İnsanlar tarih boyunca zamanı tanımlamaya çalışmış ancak varsayımlardan öteye gidememiştir. Her zaman 
için tek gerçek; zaman bir varsayım durumudur. Zaman bazen bir saat ölçüsü, bazen gün, ay, yıl hesaplarını 
karşılayan bir kavram, bazense güneşin doğumuyla takip edilebilen bir kavramdır. Zaman en kolay rakamsal 
olarak tanımlanabilmektedir. Kısacası zamanın ne olduğu belli değildir. Bu sebeple tanımlanması kolay bir 
kavram değildir. Genellikle bir “boyut” olarak tasavvur edilmiştir. Örneğin; zaman zihinsel bir olgudur. Çünkü 
insanın biyolojik saati yanında bir de yaşanan olayları kronolojik bir sıralamaya tabi tutabilen bir zihin saatine 
sahiptir. Aynı zamanda sosyal bir olgudur. Çünkü insanlar arası ilişkileri düzenlediği gibi, sosyal bir kurum 
olarak çocukluktan başlayarak öğrenilmesi gerekmektedir. Bu durumda zaman algısının hem zihinsel hem 
sosyal bir olgu olduğunu söylemek çokta yanlış olmayacaktır. En geniş anlamıyla zaman, bir eylemin içinde 
geçtiği, geçmekte olduğu ya da geçeceği süre olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamaların en büyük ortak özelliği 
hepsinin soyut kavramlardan oluşmasıdır. Bu demek oluyor ki; 0-6 yaş arasında ki çocuklar için bu 
tanımlamaların pek önemi yoktur. Bunun sebebi 0-6 yaş arasındaki çocuklarda soyut düşünme yeteneğinin 
henüz gelişmemiş olmasıdır. Soyutlama yetisini henüz gelişmemesinden kaynaklı olarak zaman belirli bir 
nesneye, belirli bir yere ve olaylara bağlı olarak tanımlanır. Toplumum en küçük biriminden en büyük birimine 
kadar tüm işlerin etkili bir şekilde yürütülmesi için insanlarda bireysel olarak kazanılmış bir zaman algısına 
ihtiyaç vardır. Çünkü insanlar, zamana bağlı olarak günlük yaşantılarını düzenlerler. Bu sebeple çocuklara 
zaman algısını aşılamak çok önemli bir olgudur. Zaman algısı çocuklara öğretilmesi gereken bir kavramdır. 
Çünkü zaman kavramı, doğuştan getirilen bir takım yetilerin sosyal çevre ile etkileşimi sayesinde geliştirilen bir 
beceridir. Bu becerinin gelişiminde okul öncesi eğitimi çok önemlidir. Okul öncesi dönem, çocuğun fiziksel, 
ruhsal ve bilişsel gelişiminin gerçekleştiği bir dönemdir. Zaman kavramı da ancak sağlıklı bir gelişim sürecinde 
gelişir. Çocukların, soyut bir kavram olan zamanı anlaması ve öğrenmesi zordur ve bu kendiliğinden ortaya 
çıkmaz. Zihinsel gelişim, sosyal gelişim ve etkileşim neticesinde şekillenir. Zaman kavramı; 1-Saat olarak 
zaman (Dijital ve analog olarak bir günü 24 eşit parçaya ayıran saat), 2-Takvim olarak zaman (Gün, ay, yıl, 
mevsim, tatiller), 3-Tarih olarak zaman (kişi, yer, olay) olarak üç şekilde tanımlanabilir. Araştırmalar, çocukların 
4-5 yaşlarında günlük aktivitelerinin sıklığını tarif edebildiklerini, şimdi, önce, sonra gibi terimleri, geçmiş ve 
gelecek zaman eklerini kullandıklarını göstermiştir. Bir çocuk 6 yaşlarında zamanı, uyku, oyun, dinlenme ve 
yemek zamanı olarak ayırabilmekte, zaman ve mesafe arasındaki farkı tanımlayabilmekte, 7 yaşına geldiğinde 
zamanı eşit parçalara ayrılan saat olarak anlayabilmekte, gün, ay, yıl ve mevsim olarak söyleyebilmekte, dün, 
bugün ve yarın kavramlarını bilmektedir. Bir çocuğun zamanı kişi, olay ve yer kapsamında tarihsel olarak 
tanımlayabilmesi 8 yaşından sonra gerçekleşmektedir. Çocuklar, soyut bir kavram olan zamanı somutlaştırarak 
öğrenirler. Saat, zamanı somutlaştırmak için iyi bir başlangıçtır. Daha sonra takvim ve olayların kronolojik 
olarak tanımlanabilmesi zaman kavramını öğrenmede etkilidir. Okul öncesi çocuklarda zaman kavramını 
geliştirmek için kullanılabilecek yöntemlerden bazıları şunlardır; Zaman kavramları günlük sohbetlerde 
kullanılmalıdır. Her çocuğun, gün içerisinde belirli zaman dilimlerinde yaptığı bir rutini vardır. Uyku, yemek, 
oyun zamanı gibi. Özel günler, doğum günleri, tatiller kaç yaşında olduğu gibi sorular 3-4 yaş grubu için 
uygulanabilen etkinliklerdir. “Anne Şubat ayında doğdu”, “Karnın acıktı mı? Saatime bakıyorum saat 7 şimdi 
akşam yemeği yiyeceğiz” gibi. Sanatsal etkinlikler ve oyunlarda zaman kavramları kullanılmalıdır. Zamanı 
bulmaya yönelik oyunlar oynanmalıdır. Dün, bugün, yarın, önce, sonra gibi zıtlıklar oyunlara dahil edilmeli ve 
bunların anlamları öğretilmelidir. Olaylar hikayeleştirilmeli, dün-bugün-yarın, sabah-öğle-akşam, önce-sonra, 
gün-hafta, ay-mevsim, gün-yıl, zamanı gösterme araçları takvim ve saat kavramlarına uygun oyun kartları 
hazırlanmalı, sorularla desteklenerek hikaye kahramanlarının hangi zamanda ne yaptıkları sorulmalıdır. 
Bebeklik döneminde tam olarak anlamlandırılamayan zaman kavramı, çocukluk döneminde okula gitme 
zamanı, öğle yemeği, oyun saati gibi bazı olaylar ile günün belirli zamanları arasında bağlantılar kurmaya 
başlar. Çocuklar kendileri için çok yeni olan zaman kavramını sırasıyla önce saatler, sonra yarım saatler ve son 
olarak çeyrek saatleri öğrenmektedirler. Okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel anlamda zaman kavramını 
öğrenmeye hazırlanmaları açısından; sınıflandırma, sıralama, parça-bütün ilişkilerini geliştiren aynı zamanda 
önce-sonra, geçmiş-şimdi-gelecek kavramlarının işlendiği etkinliklerin uygulanması önerilir. Anaokulu 
dönemindeki çocukların zaman kavramının gelişim evrelerinde; 18-48 aylar arasında şimdiyi, 30 ay 
dolaylarında geleceği ve daha sonrasında da geçmişi belirleyen sözcükler kullanmaya başlarlar. 2-7 yaş 
dönemindeki çocuklar zamanı davranış ile ilişkilendirerek anlamlandırmaya çalışırlar. Fakat bu dönemdeki 
çocuklar ağırlıkla olarak şimdiki zamana odaklanmış durumdadırlar. Bundan dolayı geçmiş deneyimlerini 
hatırlamakta güçlük çekebilir ya da doğru ifade edemeyebilirler. Gelecek zaman kavramı ise ne 
yaşayacaklarına dair en ufak bir fikirlerinin olmadığı bir bilinmezlik yolculuğudur. Saatlerin doğru okunması ve 



takvimlerin ne ifade ettiği gibi becerilerin kazanımı genellikle ilkokul yıllarında gerçekleşmektedir. Zaman 
Yönetimi Becerilerinin Geliştirilmesinin Çocuğa Katkıları Zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesi çocuğun 
sadece zaman kavramını anlamasından öte bir durumdur. Bir çocuğun zaman yönetimi yapabilmesi için 
planlama, dürtülerini kontrol edebilme, organizasyon ve dikkat becerileri gibi birçok zihinsel beceriyi bir arada 
kullanması gerekir. 

 

Zaman yönetimi ile birlikte bu diğer becerileri kazanan çocuklar; 
 

İsteklerini Ertelemede Daha Başarılı Olurlar: Yapılan çalışmalarda anaokulu yaşlarında isteklerini erteleme 
becerisi olan çocukların ilerleyen yıllarda okul başarılarının daha yüksek olduğu, sosyal ilişkilerde daha başarılı 
oldukları, daha az riskli davranış gösterdikleri ayrıca hayattan daha fazla keyif alabildikleri ve kendilerine 
güvenlerinin de arttığı belirtilmiştir. 
Plan Yapmakta Zorlanmazlar: Zamanı yönetme becerisi için çocukların yapacakları etkinlikleri planlamaları 
gerekir. Öncelikle günlük rutinler ve oyun gibi davranışları planlamayı öğrenerek başlayan çocuklar zamanla 
ödev, sosyal etkinlikler, arkadaşlarla geçirilecek zaman gibi daha karmaşık durumları da planlayabilir hale 
gelirler. Bu durum yetişkinlikte de devam eder. 
Erteleme Davranışı Göstermezler; Erteleme davranışı (procrastination) verilen görev ya da ödevleri 
tamamlamak için son ana kadar bekleme olarak kısaca tanımlanabilir. Zaman yönetimi becerilerini erken yaşta 
kazanan çocuklar verilen işe başlama ya da bitirmek için gerekli kaynakların neler olduğunun farkındadır ve 
tüm bu durumları planlamaya alışkındır bu nedenlerle de erteleme davranışını daha az gösterirler. Daha 
Yüksek Özgüvene Sahip Olurlar: Yapacakları işleri planlayabilen bireylerin başarıları yükselir. Önlerindeki işi 
yapmak için gerekli zaman ve kaynakları planlayabilen çocukların başarılarının yükselmesinin yanında yine bu 
çocuklar yeni bir görev ile karşılaştıklarında daha az stres yaşarlar. Bu durumda da bir görevle karşılaşmak 
sadece yeni bir başarının ilk adımı olarak algılanır. Kişi kendisini başarılı biri olarak algılamaya başlar ve 
kendine olan güveni gelişir. 
Aileleriyle Daha Az Çatışma Yaşar: Zamanını yönetebilen çocuklar yapmaları gereken görevleri 
planlayabildikleri için ailelerinin onlara bu görevleri hatırlatmalarına gerek kalmaz. Böylece aile içinde yaşanan 
anne babanın hatırlatma yapması ve çocuğun buna direnmesi döngüsü kırılmış olur. 

 
 

Çocuğunuza Zaman Yönetimi Kazandırabilmek için Neler Yapabilirsiniz? 
 

Günlük Rutin Oluşturun: Gün içerisinde yapılacak şeyler için sıralama temelli bir rutin oluşturun. Örneğin 
önce uyanma, el yüz yıkama, üstünü değiştirme, kahvaltı, okul için hazırlanma... gece oyun oynama, dişleri 
fırçalama, pijamaları giyme ve uyku gibi. Bunları belli bir sıralama ile yaparak çocuğa zamanın akışı ile ipucu 
verirken aynı zamanda bir sonraki etkinliğe de kendisini hazırlamasına fırsat vermiş olursunuz. Çocuğa 
verdiğiniz en önemli mesaj ise “her şeyin bir sırası var” olur. Böylece çocuk işlerin ya da etkinliklerin rastgele 
değil belli bir düzen içinde ilerlediğini kavrar. Planlama yapmayı öğrenmenin ilk aşaması da budur. 

Önce-Sonra Kavramlarını Kullanın: Okul öncesi dönem çocuğunda için zaman kavramı henüz gelişmemiş 
olsa da önce ve sonra kavramlarını rahatlıkla algılayabilirler. Çocuğunuza zamanını kullanmayı öğretmeye 
önce ve sonra kavramlarını kullanarak başlayabilirsiniz. Örneğin önce ellerini yıka sonra sofraya otur ya da 
önce oyuncaklarını topla sonra resim yapalım gibi. Ayrıca günlük sohbetlerinizde geçmişte birlikte yaptığınız 
etkinliklerden de bu kavramları kullanarak bahsederseniz çocuğun zihninde zamansal bütünlüğün oluşmasına 
yardımcı olabilirsiniz. 

 
“......Zamanı” Kavramını Kullanın: Bir etkinliği başlatırken ve sonlandırırken yemek zamanı, el yıkama 

zamanı, oyun hamuru zamanı gibi kavramlar kullanarak çocuğunuzun etkinlikler ile zaman arasında doğal 
olarak bir ilişki kurmasını sağlayabilirsiniz. Etkinliklerin hemen başında etkinliğin ne kadar süreceğine ve 
bitmeden biraz önce sonlanacağına dair ipuçları verin. Bu ifade şekli çocuklarla bir etkinlikten diğerine 
geçerken yaşanabilen çatışmaları da azaltır. 

Her Şeyin Yeri Belli Olsun: okul öncesi döneminde çocuklar somut olan şeyleri daha rahat anlarlar. 
Eşyalarının yerli yerinde olması onu zihnen de düzenli olmaya teşvik eden bir durumdur. Planlama ve düzen 
insan zihninde beraberlik gösterir. Düzenli olmayan ortamlarda çocukların dikkatleri çok kolay dağılır bu 
nedenle de yapılan etkinlikler verimli olmaz. Ayrıca uzun vadede çocuğun doğru çalışma becerileri kazanması 
için de temel oluşturur. 



Duvar Saati Kullanın: Evdeki bir duvar saatini ve renkli tahta kalemlerini kullanarak çocuğunuzun planlama 
becerilerini geliştirebilirsiniz. Bir etkinliğe başlamadan önce kalemle saat üzerine başlama ve bitiş zamanına 
işaret koyabilirsiniz. Böylece siz hatırlatmadan çocuk zamanı kendisi de takip edebilir. Takvim Oluşturun: Evde 
haftalık bir takvim oluşturabilirsiniz. Haftanın günlerini yazarak bir sonraki haftanın planını çocuğunuz ile 
yapabilir ve bunu takvime not edebilirsiniz. Tabii okul öncesindeki çocuğunuz henüz okuma yazma 
bilmediğinde planladığınız etkinlikleri anlatan küçük resimler/simgeler kullanmanız yararlı olur. Hafta içi günlere 
iş ve okul resimleri, hafta sonu için de o haftaki planınızı anlatan bir park ya da büyükanne ziyaretini 
resmedebilirsiniz. 
Okuldaki Programı Takip Edin: Okul öncesi eğitiminde zaman kavramını oluşturmak için hafta içi her gün bir 

etkinlik ile isimlendirilir ve bununla ilgili bilgi size her eğitim dönemi başında verilir. Bunlar kitap günü, puzzle 
günü, parti günü gibi tematik günlerdir. Çocuğunuz ile her akşam bir sonraki gün için konuşmak ve ertesi güne 
hazırlık yapmak ona zaman yönetimi becerileri kazandırmak için iyi bir yoldur. Çocuğunuza zaman yönetimi 
becerilerini kazandırmak biraz çaba gerektirse de uzun vadede hem çocuğunuz hem de sizin için hayatı çok 
kolaylaştıran bir durumdur. Zaman yönetimi becerilerini kazandırmak çocuğunuza hayatı boyunca işine 
yarayacak bir hediye vermek anlamına gelir. 



 
 
 

 

NE OKUYALIM? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUTLU SU AYGIRI 

 
 
 

Bir zamanlar, suaygırı olduğu için hiç mutlu olmayan küçük bir suaygırı varmış. 

“Suaygırı olmak istemiyorum. Yo! Yo! Yo! 

Zebra ya da bufalo lo lo lo, 

Ağaçta şarkı söyleyen maymuuun 

Suaygırı yerine maymuuun olsaaam...” 
 

Küçük Suaygırıyla birlikte şarkı söyleyip, tropik ormanlardaki macerasına katılmaya ne dersin? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

HAYLAZ TİMSAH 
Minik timsah bir şeyler yiyor, çıtır, çatır, Çutur! 

 

Yemek bitti, şimdi diş fırçalama zamanı. 
Peki, dişlerini nasıl fırçalayacak? 

Hadi gel haylaz timsaha gösterelim. 
 

Ve Diğerleri… 
Afacan Maymun Nasıl Yemek Yer? 
Minik Dinozor Nasıl Banyo Yapar? 

Uykucu Aslan Nasıl Uyur? 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

NELER YAPALIM? 

 
 

KUTU OYUNU; DUYGU ORMANI 

Duygu Ormanı Kutu Oyunu; çocukların hem duyguları öğrenmesi hem de yaratıcı düşünmesini teşvik etmek 

amacı ile tasarlanmış bir oyundur. Oyunda hedeflenen, tavşanın Duygu Ormanı içerisindeki engelleri aşarak 

yolun sonundaki arkadaşlarına ulaşması ve partiye katılmasını sağlamaktır. Oyuna başlamak için öncelikle 

üzerinde 6 farklı duygu ifadesi ve piyon için ilerleme sayılarının bulunduğu çarkıfelek çevrilir ve gelen sayı 

kadar ilerlenir. Eğer oyuncu, piyonu ilerlettikten sonra oyun alanı üzerinde gri taşlardan birine gelirse bir hikâye 

kartı çeker ve çarkıfelek üzerindeki duygu ile hikâye kartındaki görseli kullanarak bir hikâye anlatır. Piyon eğer 

kırmızı taşlardan birine, engel alanına, gelirse oyuncu bu engeli aşmak için tüm oyunculara yardımcı olacak bir 

fikir bulur ve bunu tüm oyuncularla birlikte canlandırır. 

 
 
 

 



FOTOĞRAFLAR 

 

SANAT ETKİNLİĞİ / MANDALA ÇALIŞMALARI 
 
 

 

 

 
 
 



  
 
 

 

 



 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ / YARATICI DÜŞÜNME EGZERSİZİ / ÖYKÜ TAMAMLAMA 
 
 
 

 



 
 
 

 

FEN VE DENEY ETKİNLİKLERİ 
 
 
 

 

 



DİKKAT ALGI ÇALIŞMALARI / AKIL VE ZEKA OYUNLARI / SUDOKU ÇALIŞMALARI 
 

 

 



 

  
 



KİTAP ÇALIŞMALARI / MATEMATİK ÇALIŞMALARI / OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ 
 

 

 

 



  
 

 



  
 
 

 



OYUN ETKİNLİĞİ / BAHÇE ETKİNLİKLERİ 
 

 

 



  


