
ŞUBAT AYINDA NELER YAPTIK? 

 

Değerli Velilerimiz; 

Şubat Ayı projelerimiz İç Organlarımız, Saat, Müzik Aletleri ve İletişim Araçları'ydı. 

Her biri birer hafta süren temalarımızda eğlenirken aynı zamanda yararlı bilgiler 

öğrendik. Temalar kapsamında çocukların yaş düzeyleri ve sınıfın dinamiğini göz 

önünde bulundurarak iç organlarımız, konumları ve görevlerini, iletişim araçlarını, ne 

amaçla kullanıldıklarını, yararları ve zararlarını, acil numaraları, saatin ne olduğu günlük 

hayatta ne amaçla kullandığımızı, müzik aletleri, nasıl kullanıldıkları, seslerini inceledik 

ve bilgiler edindik. Temalarımızda sanat etkinliklerini, deneyleri, matematik çalışmalarını, 

denge- hareket etkinliklerini,  Türkçe dil etkinliklerini, okuma- yazmaya hazırlık 

çalımalarını, düşünme becerilerini, müzik - ritim ve sanat etkinliklerini araç olarak 

kullandık. Belirli günü baz alarak ayın değerler eğitimi temasını sevgi olarak belirledik. 

Değerler eğitimi kapsamında sevgi konusuna değinerek yaş düzeyimize uygun şekilde 

sohbet ve etkinliklerle pekiştimiş olduk. Sevgi günümüzü çocukların yaş seviyesine 

uygun olacak oyun ve etkinlikler yoluyla anlattık. 

Dünyaca Ünlü Kişiler etkinliğimiz kapsamında Hezarfen Ahmet Çelebi' nin kim 

olduğunu, neler yaptığını ve katkılarından bahsettik. 

Dünyayı Geziyorum Projesi kapsamında bu ay Japonya’yı ziyaret ettik. Kültürel 

özellikleri, bayrağı, giyim tarzları, yemekleri ve görsellerini inceledik. Çocukların yaş 

düzeylerine uygun olarak etkinliklerle pekiştirdik. 

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

kullandığımız koordinasyon becerilerimizi destekleyen oyunlar ile, bahçe etkinliklerine de yer 

vererek Şubat ayını sonlandırdık. 

 
Bu süreçte siz değerli velilerimizin tüm katkıları için teşekkür ederiz. 
 

Saygılarımızla, 
 

DÜET ANAOKULU 



OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE İNATÇILIK 

 
Çocukta 2,5 yaşında başlayan ve negativizm adı verilen inatçılık, 3-6 yaş arasında en yüksek düzeye ulaşır. Bu 
durum anne babaları oldukça kaygılandırır. Bu nedenle anne babalar, çocuğu kendi kontrolleri altına almak isterler, 
onların bu bağımsız hareketlerini engellemeye çalışırlar. Oysa inatçılık çocuğun gelişim evresinde görülen doğal bir 
özelliktir. Çocuklar Bu Yaşlarda Neden İnatlaşır? İnatçılık çocuğun sosyalleşmeye başladığı dönemde kendi 
varlığını kabul ettirmek için yaptığı doğal bir davranıştır. Bu dönemde çocuk ilk defa kendini yetişkinlerden özellikle 
annesinden bağımsız bir varlık olarak görür. Etrafındaki yetişkinlerin istek ve iradelerine yerli yersiz direnme 
göstererek, hem kendilerine hem de çevrelerine bunu gösterme isteğindedir. Bu süreç içerisinde çocuk her şeyi 
kendi yapmak ister. Kendi yaptığı şeyler hoşuna gider ve ona güven verir. Çevreden gelen direnişi de bu nedenle 
kırmaya çalışır. İstediği gibi davranmasına engel olunmamasını ister. Bunun sağlanamaması halinde “inatçı” olur. 
Bu dönemde yaşanan inatçılık kalıcı değildir. İnat döneminin bitmesiyle çeşitli uyumsuzluklarını terk eden çocuk, 
çevresiyle olumlu ilişkiler içine girer. Anne babasını, öğretmenini, arkadaşlarını hatta kardeşlerini bile hoşnut edecek 
davranışlara yönelir, ayrıca bekleme ve paylaşmaya da alışır. 
 

İnatçılığın Artmasına Yol Açacak Ebeveyn Davranışları 
• Çocuğun inatçılığını aşırı tepkilerle kırmaya çalışmak 
• Baskı ve aşırı kontrol 
• Çocuğun ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanmaması 
• Ceza vermek 
• Çocuğa bağımsız hareket etme imkanı verilmemesi 

• Çocuk öfkeli iken onunla konuşulması, ikna edilmeye çalışılması ya da tartışılması 

 
İnatçılığı Önleme Yolları 
• İnatçılık davranışı gösteren çocuk için anne baba, hangi durumlar karşısında bu davranışın ortaya çıktığını 

araştırmalı ve bu nedenleri ortadan kaldırmak için çaba göstermelidir. 
• Çocukların inatçı davranışı sırasında yetişkinlerde inatçı bir tutum içine girmemelidir. 

• İnatçı davranışın sonunda çocuğun her istediği yerine getirilmemelidir. Çocuk isteklerini anne babaya bu şekilde 
yaptırmayı öğrenirse, her zaman bu davranışı sizlere karşı sürdürmek isteyecektir. 
• Bu dönemde anne babanın çocuktan istediklerini pozitif kelimelerle ifade etmesi “Hayır” kelimesini sıklıkla 
kullanmaması önemlidir. 
• İnatlaşma anlarında çocuğa alternatif ya da seçenekler sunmak, dikkatini başka yöne çekmek, anne baba olarak 
uzlaşmacı bir tutum sergilemek oldukça önemlidir. 
• İnatlaşmanın gelişimin doğal bir parçası olduğu unutulmamalı ve bu nedenle ceza uygulanmamalıdır. Bu durum 
çocuğun kişilik yapısını etkileyeceği gibi çocuğun devamlı süregelen bir suçluluk hissi yaşamasına da sebep olur. 
• Çocuğun olumsuz davranışlarını görüp eleştirmek yerine olumlu davranışlarını fark edip geribildirim vermek 
önemlidir. Bu sayede çocuk aynı geribildirimleri almak için olumlu davranışları tekrar etmeye başlayacaktır. 
• Çocuklar kendi başına yapmak istedikleri (yemek yemek, kendi kıyafetini seçmek vb) konularda desteklenmelidir. 
Bu destek, çocuğun kendisine güvenen bir birey olmasına yardımcı olacaktır. 



 

NE OKUYALIM? 
 

 

Evvel zaman içinde bir ayı vardı Monti’ydi onun adı. Gözlerini dikip bakmaya, herkesi seyretmeye bayılırdı. Aslında Ayı Monti 
kabalık etmek istemiyordu, ama öyle meraklıydı ki kendini tutamıyordu... 

 
 

Ama hiç kimse sürekli üzerine dikilen bakışlardan hoşlanmaz, eh zaten Ayı Monti’nin başı da çok geçmeden derde girdi. Neyse 
ki patlak gözlü bir kurbağa, Monti’ye doğru yolu gösterecekti! 



 
 
 

 

Bir zamanlar obur mu obur bir balina varmış. Yüzerken karşısına çıkan her şeyi yermiş. Ancak bir gün işler birden değişmiş. 

 
 

Rudyard Kirpling’in İşte Öyle Hikâyeler aslı klasik eserindeki öykünün bu harika uyarlamasını çok seveceksin. 



NELER YAPALIM? 

 

 

Amaçlar: 

İnce motor becerilerinin ve el göz koordinasyonunun gelişimi, konsantrasyon, öz kontrol, el 

kontrolündeki inceliği ölçme muhakeme yeteneği, yazıya hazırlık, düzen, bağımsızlık, sabır, detaya 
özen, su ile çalışmaya özen 

 
Materyal: 2 tane kase, renkli su, sünger, tepsi 

 
İlgi noktası: Süngerin suyu emmesi, suyun çıkardığı ses, suyun rengi 

 
Sunum: Sünger 2 elle kaseye koyulur ve parmaklarla ittirilir. 



FOTOĞRAFLAR 

 

SANAT ETKİNLİĞİ / MANDALA ÇALIMALARI 

  
 

 



  
 
 



 

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 

 

 

 



  
 

 



  

 



SEVGİ GÜNÜ / DÜNYAYI GEZİYORUM (JAPONYA) 
 

 

 


