EĞİTMEN KOLEJİ

PYP VELİ MEKTUBU

4 - 5 YAŞ

PRIMARY YEARS PROGRAMME

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 03 ŞUBAT 2020 - 10 MART 2020
ANA FİKİR : ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ İFADE ETMEK İÇİN OYUN OYNARLAR.
KAVRAMLAR
SEBEP –SONUÇ: Eski ve yeni oyuncaklarla oyunları oynayarak
arasındaki sebep –sonuç bağlantılarını kurarlar.
BAKIŞ AÇISI: Öğrenciler farklı oyunları öğrenerek değişik bakış
açıları kazanmaları sağlanır
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNME : Oyun yoluyla desteklenerek,
dönüşümlü düşünme becerisi geliştirilir.
BAĞIMSIZ DAVRANMA : Öğrendiği oyunlar ile ilgili bağımsız
düşünme ve harekete geçme becerisi geliştirerek kendi
kararlarını verebilme davranışı geliştirilir.
BECERİLER
DÜŞÜNME : Daha önce öğrenilmiş bilgilerini düşünerek sözlü
yoluyla ve resim olarak ifade etmeleri sağlanır.
SOSYAL : Çocuklar arkadaşları ile birlikte grup halinde kararlar
alarak fikir iş birliğine dayalı oyun kurmaları ve oyundaki
görevlerini benimseyerek sosyalleşmeleri sağlanır.
İLETİŞİM : Öğrenciler kendileri rahat ifade edebilmeleri,
arkadaşları ve ebeveynleriyle oyun oynayacakları oyunlarla
ilgili iletişime geçmeleri sağlanır.

SORGULAMA HATLARI
1) Çocukların oynadıkları oyunlar ve oyun oynarken seçtikleri
araçlar
2) Oyunların çocuklara hissettirdikleri (empati , paylaşma, kazanma-kaybetme)
3) Oyunlarda , çocukların rolleri ve sorumlulukları (iş birliği, grup
olma bilinci)

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
BİLGİLİ : Çocukların yapacağı ve yeni öğreneceği oyunlar
hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak öğrenmiş olduğu bilgilerini ve fikirlerini de katarak oyunlarında sergilerler.
İLETİŞİM KURAN : Öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte oyunu
kurarken seçtikleri oyun araçlarını paylaştırarak , iş birliği içinde
iletişim kurma becerileri gelişir ve istekli biçimde oyunu oynamaları sağlanır.
RİSKİ GÖZE ALAN : Hiç bilmedikleri oyunu oynama cesareti
göstererek risk alırlar.
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TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ : Sınıf içinde çocukların oynadıkları oyunlar hakkında ve oyunların onlara ne hissettirdikleri ve oyunda çocukların sorumlulukları ile ilgili sohbet ortamı oluşturulur. En svdiklri oyun ve oyuncaklar adlı afiş hazırlanır.Öğrencilerin evden getirmiş
oldukları hikaye kitapları okunur. Parmak oyunları ,tekerlemeler öğretilir.Kış Mevsimi İle ilgili sohbet edilir. Hikaye tamamlama çalışmaları yapılır. Kukla sahnemizde çeşitli kuklaları canlandırma çalışmaları yapılır. Eğitici filmler izlenir. Eskiden ve şimdiki günümüzdeki oyunların slaytları izletilir. ”Y” tablosu üzerinde Ne Duydum? Ne Gördüm? Ne Hissettim? sorularına öğrencilerden gelen yanıtlar üzerinde
doldurulur ve öğrenciler kendileri “Y” tablosuna yapıştırırlar.
KURALLI OYUN : Kulaktan Kulağa, Çürük Yumurta, Minder Taşıma Oyunu,Körebe,Pipetle topu yuvarlama,Tilki saatin kaç
MATEMATİK : 1’den 30’ a kadar ritmik sayma çalışmaları, 6 sayısını okuma ve yazma ,geometrik şekilleri tanıma ( daire-üçgen-kare-dikdörtgen- elips - kalp – yıldız-beşgen- altıgen), 1’den 10 kadar olan sayıları tamamlama çalışmaları, 1’den 20 ‘a kadar olan sayıları tahta
bloklarla eşleştirme çalışması, 6 ve 7 sayısını okuma ve yazma çalışması, 6 ve 7 sayılarını kesik çizgilerden tamamlama ve gruplama
çalışmaları, sayıların gölgesini bulma eşleştirme çalışması, Kuru fasulyelerden 7 ve 8 sayısını oluşturma çalışması ,1 den 8 sayısına kadar
eşleştirme ve gruplama,1 ile 10 sayılarını kesik çizgilerden tamamlama çalışması, yazı tahtası üzerinde öğrenilen sayıları tekrarlama
çalışmaları yapılır.1’den 20 ‘ye kadar olan sayıları mandallarla eşleştirme çalışmaları yapılır.
ÇİZGİ ÇALIŞMALARI : Traş köpüğünden çizgi çalışmalarından (düz –yatay-eğik-eğri) ve (geometrik şekilleri daire üçgen kare dikdörtgen-çember-elips) çalışmaları yapılır. Eğik -düz -dikey kesik çizgileri tamamlama çalışmaları , İçten dışa doğru çizgi çalışmaları dörtlü
çizgi sayfa çalışması, masaya çizilen çizgilerin üzerinden oyuncak araba ile geçme çalışması, yere çizilen çeşitli çizgilerin üzerinde
yürüme çalışmaları yapılır. Düz eğri ve ters eğri çizgi çalışmaları,kil hamuru ve oyunhamuruyla çizgi çalışmaları
DİKKAT GELİŞTİRME : Z Kare Dikkat Geliştirme Kitap Çalışması, Görsel Hafıza Çalışma Sayfaları, Eşleştirme ve Birleştirme Çalışmaları ,
Diğer Yarısını Bul Çalışması , Puzzle, Yapboz Çalışması Farklı ve Benzer Olanları Bulma Çalışması, Gölgesini Bul ve eşleştir çalışmaları .
Görsel Algı Çalışmaları, Resmi Tamamlama Çalışmaları.
DRAMA : Kendini Nasıl Hissediyorsun?, Meyve Salatası ,Hangi Rengi Seviyorum ?,Birlikte Neler Yapabiliriz?,Kış Mevsimi,Hangi oyuncağım
adlı dramaları yapacağız.
SANAT ETKİNLİKLERİ : Çomak Kukla Yapımı ,Artık Materyallerden (Kendi Oyuncağını Tasarla )Oyuncak Araba Yapımı, Origami Çalışması,
Mandallarla uçak,Çoraptan Kardan Adam Çalışması, Kesme Yapıştırma Tekniği ile Mum Yapımı, Kaşık Kuklalardan Çeşitli Hayvan yapımı,Yumuşak El Topu Yapımı, Oyun hamuru yapımı,Çanakkale Zaferi sanat etkinliği,Serbest resim çalışmaları
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FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ : Dokun-Hisset-Eşleştir, Yok Olsun Mikroplar Deneyi, Yanmayan Balon Deneyi,Sesimden tanı oyunu,Kil
hamuru yapımı
ENGLISH : What does childeren play?, The responsibilities and the roles of the children when they play. The feelings of the children while
playing.
FRENCH : Comment te sens-tu? (-je suis heureux, -je suis trust, -Je suis fatigué, -je suis faché), les noms des jouets en français
MÜZİK : Orf çalışması tırtıl, Orf bardak çalışması, -Müzikli oyunlarımız (Bezirganbaşı şarkısı eşliğinde ), Bardak ritim çalışması, Müzikli
dans, Dik dur kardeşim, Eller yukarı,eller aşağı, Mevsimler, Sebzeler meyveler, Gel bize katıl bize, Ellerim tombik tombik, Kardan adam,
Hop hop uzun kulaklı tavşan
AKIL OYUNLARI : Becerikli yapılar,Legolino, Pomela, Skippity

OKUNACAK KİTAPLAR
Oyuncaklarım

Dedeyle Torun

Karıncanın Öğüdü

Meyve Yemeyi Seviyorum

Karlı Kış Günü

Kanatlı Kirpiyle Uçan Kaplumbağa

Kardan Adam yapalım

Penguenleri oyunu

Kanatlı Kirpiyle Uçan Kaplumbağa
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ

BİLGİLİ
Çocukların yapacağı ve yeni öğreneceği oyunlar hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak öğrenmiş olduğu bilgilerini
ve fikirlerini de katarak oyunlarında sergilerler.
PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzu okulda işlenen konular hakkında kitap okumaya teşvik etmeniz o konu hakkında bilgi sahibi olması adına yararlı
olabilir.
* Çocuğunuzun gelişim düzeyine uygun ve ilgi duyduğu yerel veya küresel bir fikir, kavram veya sorun hakkında derinlemesine
bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
* Öğrencimizin okulda ne öğrendiklerini sorabilir ve onlarla şu tarz konuşmalar yapabilirsiniz:
1- Bunu bilmenin neden önemli olduğunu düşünüyorsun?
2- Günümüzde dünyada buna benzer şeylerin olduğunu düşünüyor musun? Geçmişte böyle olaylar olmuş olabilir mi?

İLETİŞİM KURAN

Öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte oyunu kurarken seçtikleri oyun araçlarını paylaştırarak , iş birliği içinde iletişim kurma becerileri gelişir ve istekli biçimde oyunu oynamaları sağlanır.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzu mektup yazarak, telefon kullanarak ya da e-posta göndererek arkadaşları veya akrabalarıyla (diğer ülkelerde
yaşayan kişiler de olabilir) iletişim halinde olmaya özendirebilirsiniz.
* Çocuğunuzla beraber gittiğiniz mekânlarda farklı insanlarla iletişim halinde olmalarını teşvik edebilirsiniz.
* İyi bir dinleyici olmak iletişim kurmanın önemli bir parçasıdır. Çocuğunuz size bir şey anlattığında dikkatli bir şekilde onu dinleyip, aynı davranışı ondan da beklediğinizi kendisine söyleyebilirsiniz.
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ
RİSKİ GÖZE ALAN
Hiç bilmedikleri oyunu oynama cesareti göstererek risk alırlar.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzla birlikte yemek gruplarını (karbonhidrat, protein, vitamin vs.) tartışabilir, yemek saatlerinizde ailenizin yediği yiyecekleri
dengelemek için fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.
* Birçok farklı aktiviteyi (kitap okumak, televizyon seyretmek, spor yapmak, çalışmak, dinlenmek vs.) yapan bir ebeveyn olmanız, çocuğunuzun bu yaşantınızı nasıl dengelediğinizi görmesine yardımcı olacaktır.
* Çocuğunuzu çok çeşitli yapılandırılmış etkinliklere katılmayı teşvik edebilirsiniz.

SAYIN VELİMİZ,
03.02.2020-10.04.2020 tarihleri arasında ‘KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ’ Disiplinler üstü teması altında yer alan “Oyunlarımız”,
Çocuklar kendilerini ifade etmek için oyun oynarlar ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz.
Ana fikir; Çocuklar kendilerini ifade etmek için oyun oynarlar, konumuzun üzerinde duracağız. Sorgulama hatlarında işleyeceğimiz
olan “çocukların oynadıkları oyunlar ve oyun oynarken seçtikleri araçlar, oyunların çocuklara hissettirdikleri (empati, paylaşma, kazanma, kaybetme vb…gibi), oyunlarda çocukların rolleri ve sorumlulukları (iş birliği, grup olma bilinci)” konumuzla ilgili , ait olan eşyalar,
çeşitli eski ve yeni dönem oyuncakları , materyaller, kaynak kitaplar, çeşitli resimler gönderebilirsiniz. Sorgulama ünitemiz boyunca
oyunlar ünitesinde öğrencilerimizin aile katılımı olarak dedelerimizi, anneannelerimizi, babaannelerimizi sınıfımıza davet ederek eski
dönemlerde oynanan oyunlarla ilgili görseller ve resimlerle sunum yapmaları konusunda desteklerinizi bekliyoruz.
Ünitenin sonunda bilgili, iletişim kuran, riski göze alan bireyler olmasını hedefliyoruz. Bu profillerin öğrencimizde kalıcı olmasını
sağlamak adına sizlerden beklentilerimiz bulunmaktadır.
DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
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