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 PSİKOLOĞUMUZDAN NOTLAR ;

Beslenme; büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için alınan besinlerin organizmada kullanılması-
dır. Okul öncesi dönem, çocukların yeme davranışlarının geliştiği kritik bir dönemdir. Okul öncesi dönemdeki beslenmenin 
amacı; yeterli besin çeşitliliği ile optimal büyüme ve gelişmenin sağlanması olmalıdır. Büyüme hızının yavaş olduğu, motor 
gelişimin hızlı gerçekleştiği bu dönemde, beslenmede öğün düzeninin planlanması, yemek yeme davranışı geliştirilmesi ve 
yaşam boyu pozitif beslenme alışkanlıklarının kazandırılması hedef olmalıdır.

Literatürde kendi kendini besleyebilme işlevinin ortalama kazanılma yaşı 18 ay olarak görülmektedir fakat çocuğun 
beslenme alışkanlığı kazanmasında içinde bulunduğu sosyoekonomik düzey, davranışsal çevre, fizyolojik ve psikolojik 
sağlamlık gibi faktörler de etkilidir. Anne, baba, çocuk bakıcısı, okul öncesi kurumlardaki öğretmenlerin ve toplumun 
beslenme bilgilerinin ve uygulamalarının yetersizliği beslenme sorunlarının başlıca nedenleri arasında sayılmaktadır.

Yeme, ebeveyn-çocuk ilişkisinin ve duygusal durumun önemli bir göstergesidir. Ebeveynlerin besleme tarzı çocukların yeme 
davranış şeklini belirleyici faktörlerden biridir. Özellikle okul öncesi yaşlarda, ebeveynler farklı besleme yöntemleri 
kullanarak çocukların yeterli ve dengeli beslenme davranışını geliştirmeye çalışmaktadırlar. Ebeveynler farklı çeşit ve 
uygun miktarda yiyecek hazırlayarak, tutarlı beslenme rutinleri sağlayarak, çocuğun kendi yiyeceği miktarı belirlemesine 
izin vererek ve lüzum halinde davranışsal sınırlar belirleyerek, çocuklarının içsel sinyallerle düzenlenen kendi kendine 
beslenmeye geçişine yardımcı olmalıdırlar. Bu basamaklarda yaşanan problemler beslenme sorunlarının ortaya çıkışına 
zemin hazırlayabilir.

Çocukluk çağında beslenme sorunları, sağlıklı çocuklarda %25-40 ve gelişim geriliği olan çocuklarda ise %80’lere kadar 
yüksek bir oranda görülmektedir. En yaygın görülen beslenme sorunları arasında yetersiz yeme, bazı besin tiplerinin 
reddedilmesi, yemek vakitlerinde uygun olmayan davranışlar ile tuhaf yeme alışkanlıkları sayılabilir. Yetersiz yeme ile 
ilişkili özellikler arasında uzun süreli yemek zamanları, stresli yemek zamanları, uygun özerk beslenme eksikliği, gece 
yeme (1 yaşından sonra), uzun süreli emzirme veya biberonla beslenme ve / veya yeni dokuları tatma yetersizliği yaygın-
dır.

Okul öncesi dönem çocuğu besinlere karşı seçici ve kesin tavır koymaya başlar; yiyeceklerle ilgilenmeyi bırakır ve daha 
çok etraflarında olan bitenle ilgilenir. Bu süreç çocuk için besinlerin çok fazla seçildiği, aile için ise zor ama yeterince 
doğru yönetildiği takdirde geçici bir dönemdir. Besin grupları içinde sebzeleri az severler, besinleri karışık olarak tüketmek-
ten hoşlanmazlar ve besinleri tanıyabildikleri şekilde görmek isterler. Çocuğa hemen her türlü yiyecek sunulmalı, hiçbir 
yiyecek rutin olarak verilmemeli ve çocuğun yiyeceği reddedebileceği bazı davranışlarına da izin verilmelidir. Yemek 
saatinde aile tartışmaları, çocuğun sofrada iken sık uyarılması, cezalandırılması ve başka çocuklarla kıyaslanması gibi 
davranışlar çocuğun besini reddetmesine neden olabilir. İştahtaki isteksizlik ve dalgalanmalar davranışlara da yansır. 
Özellikle çocuk üzerinde baskı oluşturan uygulamalar, çocuğun üzülmesi ve gergin olmasına yol açarak yeme miktarını 
etkileyebilir. Yeme problemi olan çocuklarda beslenme esnasında ebeveynin zorlayan ve tehdit eden tutumları yeme 
problemini kısırdöngüye sokabilir. Bu durum nedeniyle yeterlilik duyguları zarar gören ebeveynler daha kaygılı, sert ve 
disiplinli tutumlar sergileyebilir. Çocuklarda yeme davranışı tarzı okul öncesi dönemin sonlarına kadar tamamlanmaktadır 
ve bundan sonraki dönemlerde de kalıcı olmaktadır. Bu nedenle okul öncesi dönemin sonlarına kadar çözülemeyen ya da 
bu dönem içerisinde aile ilişkilerini, çocuğun duygusal durumunu ve fizyolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyen yeme 
problemleri için uzman desteği alınması, çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi için çok önemlidir.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESLENME
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SCAMPER ÇALISMALARI

ÇOKLU ZEKA- SATRANÇ

BILIM VE KESIF DERSLERI

MATEMATIK ETKINLIKLERI
. .. .

.

TÜRKÇE-DIL ETKINLIKLERI

. . . . . . ..
.

MÜZIK-RITIM-ORF-PERKÜSYON. .

SANAT TASARIM 

YARAT IC I  DRAMA

3-4 YAS OCAK AYI DERS IÇERIKLERI
. . .

.

1 .MESLEKLER
2 .BOYAMA TEKNİKLERİ  İLE  ÇAL IŞMALAR
3 .  ART IK  MATEYAL  ÇAL IŞMALARI
4 .MANDALA  ÇAL IŞMALARI
5 . KES-YAP IŞT IR  ÇAL IŞMALARI
6 . ENERJİ  TASARRUFU ETKİNLİKLERİ
7 .Y IRTMA-YAP IŞT IRMA ÇAL IŞMALARI

1 . HAYALİMDEKİ  MESLEK
2 .POŞET DÜŞÜNCE HEYKEL
3 .ÇOCUK KUKLA  
4 . KUYRUK KAPMACA
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AYIN TEMASI:ENERJİ TASARRUFU- MESLEKLER- 
BEŞ DUYU ORGANIMIZ

SINIF ÖGRETMENLERI: GÜLHAN DURAR
                                      TUGBA SEVINÇ
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MONTESSORI ÇALISMALARI
. .

.

. .

AY IN

 PROJESİ

AY IN

ÜNLÜSÜ

M E S L E K L E R  

P A B L O  P İ C A S S O

1 .MESLEKLERİ  TANIMA
2 .DUYU ORGANLARIMIZ
3 .ENERJİ  NE  DEMEK?
4 . ENERJİ  TASARRUFU NAS IL  YAP ILR?
5 .  YÖN BULMA ,İÇİNDE-D IŞ INDA KAVRAMI
6 .PARMAK OYUNU
7 .TEKERLEMELER
8 .TÜYLÜ-TÜYSÜZ-DÜZ-EĞRİ  ÇİZGİ
9 .FARK  BULMA ÇAL IŞMALARI
1 0 . HİKAYE  TAMAMLAMA
1 1 .GÖRSEL-ALG I  ÇAL IŞMALARI

1 .  RİTMİK SAY I  SAYMA
2 .ŞEKİL  (DAİRE-Ka re-ÜÇGEN-DİKDÖRTGEN)
3 .  RAKAM ÇAL IŞMALARI  ( 1 - 2 - 3 -4 )
4 .ÖRÜNTÜ ÇAL IŞMALARI
5 .SAY I  ÇAL IŞMALARI
6 .SAYAL IM-EŞLEŞTİRELİM

1-BÜYÜYÜNCE HANGİ MESLEĞİ  TERCİH  EDECEKSİN?
2-BİR YEMEK OLSAN HANGİ YEMEK OLURDUN ,NEDEN?
3-SADECE  TEK  BİR MEVSİM OLSA HANGİSİNİ İSTERDİN ,NEDEN?
4 .BİR PAPAĞANIN OLSA ONA İLK  HANGİ  KELİMEYİ  ÖĞRETİRDİN?

1 . POŞETLE  RİTİM ÇAL IŞMASI
2 .ÇOÇİ RİTİM
3 .MESLEKLER ŞARK IS I
4 .DUYULAR IMIZ
5 .TASARRUF
6 .ÇİKİBUM ÇİKİBUM

1 . ISLAK-KURU DENEYİ
2 . .STATİK  ELEKTRİK  DENEYİ
3 . IŞ IĞ IN  K IR ILMASI
4 . LİMONLA BALON PATLATMA 
5 .OOBLECK  DENEYİ
6 .TOPRAKDA HAVA VAR MID IR?

1 -MANDALA  ÇAL IŞMASI
2 -EKSİK  OLANI  BULMA
3 .GÖLGE  EŞLEŞTİRME ÇAL IŞMALARI
4 . EKSİK  TAMAMLAMA
5 .DİKKAT-ALG I  ÇAL IŞMALARI

1 . KAPAK  EŞLEŞTİRME
2 .MEYVA S IKMA ÇALŞMALARI
3 .UN ELEME
4 .DAMLAL IKLA  AKTARMA
5 .DONDURMA RENKLERİ
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ASLAN KINDERGARTEN JANUARY ENGLISH BULLETIN 

THEMES: BODY PARTS, CLOTHES ENGLISH TECHER: MUAZZEZ ECE ÖZMEN

1 . Students wil l be able to l isten, and follow the 
instructions. 
2.Students wil l be able to l isten to a song and 
do the actions they hear.
3.Students wil l be able to name the body parts.
4 Students wil l be able to do a jigsaw puzzle about 
body parts and talk about the body parts.
5. Students wil l be able to give suggestions

6.  Students wil l be able to l isten and find the pairs of
 clothes/ match the same clothes.
7. Students wil l be able to l isten and choose/ colour/ paste/ 
trace/ cut out the correct clothes
8.  Students wil l be able to talk about their clothes.
9.  Students wil l be able to ask and answer questions about the colours.
10.  Students wil l be able to ask and answer questions about the clothes
 (in a picture story, poster or flashcards).

COMMUNICATIVE OBJECTIVES

TARGET VOCABULARY

Shoulder - Ear - Eye - Finger  -  Hand  - Head - Foot -  Knee - Leg - Mouth - Nose 
Arm - Boy - G ir l  -  C lean - Comb - Flush - Wash - Touch - Keep - Ra ise

T-shir t   -  Shir t   -  Shorts  -  Jeans - Skir t   -  Dress  -  Coat  -  Boots  -  G loves - Umbre l la

STRUCTURES

(My) nose .
 -  (My) hands .  
-  I  am a g ir l .  
-  I  am a boy .
-  Tidy up !  
-  C lean up !  
-  Touch your ears .
-  C lap your hands .
-  Ra ise your hand.
-  Let ’s  brush our teeth . .  
-  Let ’s  wash our hands .  
-  Let ’s  comb our ha ir .

-  ( I t ’s )  a T-shir t .
 
-  What is  th is?  
-  ( I t ’s )  a shir t .  
-  What are these? 
- (They ’re)  boots .
 
-  My coat .  ( I t ’ s )  b lue .
 
-  What co lour are your shoes? 
- (They ’re)  red

MATERIALS

Flashcards  Worksheet  
Audio mater ia ls  

Puppets  Games  Board games 
 Rea l  objects

TECHNIQUES

Listening  Co lor ing  
TPR  Asking & answer ing 

Flashcards  G iv ing instruct ions ,
 P lay ing games

 


