
PRIMARY YEARS PROGRAMME

Kitap Okuma
Programı

3D Eğitim
Programı

KAVRAMLAR
ŞEKİL :  Duygu ve düşünceler her birey de neden ve 
nasıl benzerlik ve farklılık gösterir?
DEĞİŞİM : Duygularının ve düşüncelerinin değiştiği 
ortamları keşfetmek için duygu uyumları ve 
bağlantıları nelerdir?
İŞLEV :  Duygularımızın ve davranışlarımızın ortaya 
çıkma sebepleri nelerdir?

TUTUMLAR
BAĞIMSIZ DAVRANMA : Duygu ve düşüncelerini 
yansıtırken kendi kararlarını vermeyi ve kararlarını 
savunabilmeyi öğrenirler.
BAĞLILIK : Duygularını ve düşüncelerini ifade 
etmek için yeni sözcükler öğrenmede gayretli ve 
sorumluluk sahibi olduklarını gösterirler.
SAYGI : Duygu ve düşüncelerini ifade ederken 
kendilerine ve başkalarına saygı duymayı öğrenir-
ler.

BECERİLER
SOSYAL : Kendisinin ve başkalarının duygu ve 
düşüncelerinin farklı olabileceğini kabul ederek, 
başkalarını kırmadan kendi görüşlerini dile getirir-
ler.
İLETİŞİM : Fikirlerini açık ve mantıklı biçimde ifade 
edip, görüşlerini dile getirirler.

DÜŞÜNEN : Var olan sorunları çözmek amacıyla yaratıcı düşün-
meyle duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri sağlanır.

İLKELİ : Kendi davranışlarını duygu ve düşünceleri üzerinden 
topluma saygı düzeyinde ifade etmeleri sağlanır.

AÇIK GÖRÜŞLÜ : Bireylerin farklı bakış açılarına saygı gösterip 
farklı görüşlere açık olup yeni bakış açıları bulmaya, yaratmaya 
çalışırlar

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

Tuzla Villa VIP Kampüsinfo@egitmen.k12.trwww. egitmenkoleji.com0216 446 41 66

Ders Takviye
Programı

PYP VELİ MEKTUBU

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 10.12.2018-18.01.2019
ANA FİKİR : İNSANLAR DUYGULARINI VE DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETMEK İÇİN  SÖZCÜKLERİ KULLANIRLAR

1) Sözcüklerle Eğlence
2) Sözcüklerin bizim için ne anlam ifade ettiği
3) Farklı dillerde bulunan sözcükler

SORGULAMA HATLARI

6 YAŞ

EĞİTMEN KOLEJİ



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Butik Kolej
Yapısı

Eğitmen Sıfırlama
Programı

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ : İnsan hakları ve Demokrasi haftası/Kendimizi ifade etme yollarımız (duygularımız ve düşüncelerimiz)konusuna giriş/ Duygularımız ile ilgili kitapların okunması/-
Sözcüklerin bizim için neler ifade ettiği duygu panosu oluşturulur./ Duygularım parmak oyunu/Duygularım eğitici film izletilir./ ‘y ‘ tablosu ve ‘KWL’ tabloları doldurulur. Duygularımız ve 
düşüncelerimiz başlığı altında ‘Düşün –Eşleş-Paylaş’ tablosu yapılır./Yerli malı ve tutum haftası /Kış mevsimi/ Yeni yıl/Enerji tasarrufu haftası/Duygu partisi.

MÜZİK ETKİNLİĞİ : Duygular/ Karınca/ Kış Şarkısı/ Kardan Adam Nerede?/Tasarrufu Öğren

KURALLI OYUN : Balonlarla Duygularını anlat/ Duygunu arkadaşının arkasına çiz/ Arkadaşını ayakkabısından tanı/ Kelime zinciri/ Duygunu-Düşünceni söyle dans et/ Ahtapot oyunu.

MATEMATİK : 1’den 20’ye kadar tanıma-yazma-gruplama-eşleştirme çalışmaları/Daire sayıları bul boya./Şeker kavanozu sayıları say yerleştir.

ÇİZGİ ÇALIŞMALARI : Karışık çizgi çalışmaları/ Deniz dalgası çizgisi/Piramit çizgisi/ Traş köpüğünden çizgi çalışması/ Renkli fon kartonları üzerinde çizgi çalışmaları.

ÖRÜNTÜ : Üçgen şekillerinden örüntü/Daire –üçgen şekillerinden örüntü/Legolarla ikili örüntü/Legolarla üçlü örüntü/Çizgilerle örüntü.

DİKKAT GELİŞTİRME : Z kare , Hidden pıcture.

SEZDİRME  : Ö, R, I,D,S,B seslerini tanır ve sezer. 

DRAMA : Güven havuzu/Gökkuşağına anlat/Duyguları bil bakalım/Duygu küplerini seç/Duygu kartları sek sek.

SANAT ETKİNLİKLERİ : Duygu çarkı/Duygular çomak kuklası/Hikaye kitabı oluşturma/Yeni yıl kartı/ Enerji tasarrufu kartları/ Bugün kendini nasıl hissediyorsun kartı/Duygu tablosu/Yerli malı 
tutum taçları. 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ : Dans eden mısırlar/ Renkli Bolibonlar / Ne kadar nefes alıyoruz?/Hayvanlar albüm koleksiyonu/Havanın soğuması/Kar topu/ Mıknatıs çek çek deneyi/Kurabiye 
yapımı/Mutlu pasta.

İNGİLİZCE : Have fun with the words/ Di�erent words in another languages /What is the meaning of the phrases.

FRANSIZCA : : 1. Comment te sens-tu aujourd’hui?/Je suis heureux/Je suis triste/Je suis fache/Je suis fatigue/Je suis en colere/Je suis etonne 
       2.Les membres de la famille /C’est ma mere/C’est mon pere/C’est mon grand –pere/C’est ma grand –pere/C’est mon frere/C’est ma soeur.

AKIL OYUNLARI : 

ORFF ÇALIŞMALARI : Baş-omuz-diz-ayak /sağ el sol el ileri-geri/ Tanışan duygular/ Ormanda gezen Tavşanlar/ritim çubukları Alunelul şarkı çalışması.

ATÖLYE ÇALIŞMASI : Bulaşık süngeri ile baskı çalışması/Pipetle püskürtme çalışması, oyun hamuru yapımı.

MÜZİK(BRANŞ): Alunelul müzik eşliğinde or� / Or� çalışması’ Kestane ve Kirpi’ şarkısı/Şişelerle ritim çalışması/Or� çalışması ‘Dinazor şarkısı’/Yeni yıl şarkısı/Dinle paylaş etkinliği/ Dinle paylaş 
etkinliği.

GÖRSEL SANATLAR : Yerli malı haftasını natürmort çalışması yaparak pekiştirmek /Kübizm sanat akımını tanır ve Picassonun eserlerini reprodüksiyon yöntemi ile resmedilmesi/Farklı dildeki 
sözcüklerin tasarım ilkelerine uygun kolaj tasarımının yapılması.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER : Kim sakladı/ Rengi nedir?/ Balon taşıma/ Sekerek yer kapmaca/ Bum oyunu ve parkur/ Parkur

AKIL OYUNLARI : Legolino/Skippity

DERS KONULARI

Farklılaştırılmış Eğitim
Programı
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EĞİTMEN KOLEJİ



SAYIN VELİMİZ,
10.12.2018-18.01.2019 tarihleri arasında ‘KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ’ Disiplinler üstü teması altında yer alan ‘İnsanlar duyguları-
nı ve düşüncelerini ifade etmek için sözcükleri kullanırlar ’. Ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Sorgulama ünitemiz boyun-
ca duygu ve düşüncelerimiz hakkında duracağız.
Ana fikir ve Sorgulama hatları ile ilgili evinizde bulunan kaynak kitapları, çeşitli duygular ile ilgili resimler, maket, obje vb. araçlar gönde-
rebilirsiniz.
Ünitenin sonunda Düşünen, İlkeli, Açık görüşlü bireyler olmasını hede�iyoruz. Bu Profillerin öğrencimizde kalıcı olmasını sağlamak 
adına sizlerden beklentilerimiz bulunmaktadır

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
DÜŞÜNEN
Var olan sorunları çözmek amacıyla yaratıcı düşünmeyle duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri sağlanır.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzu herhangi bir problemin çözüm noktaları üzerinde düşünmesi için teşvik edebilirsiniz.
* Çocuğunuzu farklı ve gerçek yaşam sorunları üzerine düşünmesini sağlayabilirsiniz.
* Bir problem üzerinde çalışırken çocuğunuza şu soruları sormanız faydalı olacaktır:
  1-Nasıl başlayacağımız konusunda hiç fikrin var mı?
  2-Bunu farklı bir şekilde nasıl yapabiliriz?
  3- Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Biraz daha açıklar mısın?
  4- Bu sorunun çözümü için başka hangi yollar olabilir?

PRIMARY YEARS PROGRAMME

Haftalık Antrenman
Programı

Yabancı Dil
Programı

OKUNACAK KİTAPLAR

360° Rehberlik
Programı

BENİ MUTLU EDEN NE?
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SEN BİR ROBOT DEĞİLSİN

BOBO FARKLI OLMAK GÜZEL

KIRMIZI KANATLI BAYKUŞ
DAĞINIK ODAKARDAN ADAMA NE OLDUBENİ CESUR YAPAN NE?
DÖRT ARKADAŞMEMNUNİYET CESARET

ALEKS ÇOK HASSAS

MUCİT ÇİZMO PANİK ANIYALNIZ KALMA KORKUSU
HER ZAMAN HER
İSTEDİĞİMİZ OLMAZ

BAY TAVŞANIN 
BİR FİKRİ VAR

EĞİTMEN KOLEJİ



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Dersane Eğitim
Programı

Sürekli Öğrenme
Programı

İLKELİ
Kendi davranışlarını duygu ve düşünceleri üzerinden topluma saygı düzeyinde ifade etmeleri sağlanır.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzun kendi yaşantısıyla ilgili kararlar almasını sağlayıp, aldığı bu kararların doğuracağı sonuçların sorumluluğu-
nu alması gerektiğine dair bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz.
* Çocuğunuzu ekip çalışması içeren oyunlar oynamaya teşvik edebilirsiniz. İyi bir takım oyuncusunun niteliklerini tartışabi-
lir, ekibinde ne tür bir takım arkadaşı ile çalışmak istediği hususunda konuşabilirsiniz.
* Çocuğunuzun bir oyunu kazanması ya da kaybetmesi durumunda iyi niyetli bir oyuncu olarak karşısındaki kişiye teşek-
kür etmesinin ve rakibiyle tokalaşmasının gerekliliğine dair konuşabilirsiniz.

AÇIK GÖRÜŞLÜ
Bireylerin farklı bakış açılarına saygı gösterip farklı görüşlere açık olup yeni bakış açıları bulmaya, yaratmaya çalışırlar.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzla birlikte farklı kültürlere ait yemekler yiyebilir, oyunlar oynayabilirsiniz.
* Çocuğunuza dünya üzerinde bulunan farklı festivalleri, kutlamaları, gelenekleri yargısal olmayacak şekilde sunabilirsiniz.
* Bir problemin farklı çözüm yollarının olabileceğini, bu sebeple farklı bakış açılarına açık olması gerektiğini gerçek yaşam-
dan örneklerle anlatabilirsiniz. 

 

DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
HAZIRLIK SINIFI 6 YAŞ ZÜMRESİ

Çok Boyutlu Gelişim
Programı
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ

EĞİTMEN KOLEJİ


