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PSİKOLOĞUMUZDAN NOTLAR ;

0-6 yaş döneminde çocukların duygusal gelişimi üzerinde etkin rolü olan birden fazla faktör vardır. Kıskançlık, korku, 
öfke ve anksiyete bu faktörlerden en yaygın olanlardır. Bu duyguların hepsi aslında birbirinin sebebi ve sonucu olma 
eğilimi göstermelerine rağmen, her biri farklı alanlarda ayrı ayrı çalışılması gereken duygular olarak da karşımıza çıkabil-
mektedir. Kıskançlık duygusunu ele aldığımızda, kızgınlık sonucu oluşan, insanlara yönelik bir içerleme tutumu olarak 
tanımlayabiliriz. Kıskançlığı oluşturan ortam çoğu kez toplumsal kaynaklı olup, özellikle çocuğun sevdiği kişileri içerir. İlk 
çocuklukta kıskançlık, anne babayı ya da ona bakan bireyleri içerir. Çünkü çocuk, ilgi ve şefkati şiddetle arzular ve sık 
sık kendini diğer bir çocukla kıyaslanma içinde bulur. Küçük çocuklarda kıskançlık ise, genellikle 2-5 yaş arasında 
aileye yeni bir kardeşin gelmesinden kaynaklanan çok genel bir duygusal deneyimdir.
Küçük kardeşe duyulan kıskançlık, çocukların yaşamında en yaygın kıskançlık örneğidir. Bu süreçte çocuk genellikle 
saldırgan davranır. Kıskançlık nedeniyle çocukta görülebilecek alt ıslatma, tırnak yeme, parmak emme gibi gerileme 
belirtileri, onun ruh sağlığını etkiler. Bu nedenle anne ve babanın doğumdan önce ve sonra kontrollü bir şekilde çocukları-
nı bu konuda hazırlamaları en uygun çözümdür.
Doğumdan Önce Alınabilecek Önlemler:
• Yeni kardeş aileye katılmadan, çocuğun isteklerine sınırlar konmalıdır. Sınırları olan çocuk sevgi ve ilgi paylaşımını 
da rahatlıkla tolere edebilir.
• Aileye katılacak kardeşin gelişi konusunda bilgi verilmeli, yaşamında olabilecek değişiklikler anlatılmalıdır (Ne 
kadar süre sonra kardeşi dünyaya gelecek, cinsiyeti, odasının nerede olacağı vs). 
• Kardeşinin ismi konusundaki olasılıklar hakkında ona da bilgi verilip, önerileri değerlendirilebilir.
• Kardeşine, duygularını anlatan bir resim çizdirilebilir.
• Kardeş için alışveriş yaparken, kendisi doğmadan onun için de benzer eşyaların alındığı anlatılarak arada ona da 
oyuncak, giysi, odasına aksesuar alınabilir fakat özellikle eskisinden daha fazla hediye alınmamalıdır.
Doğumdan Sonra Alınabilecek Önlemler:
• Hastane odasında bebeğin ziyareti sırasında çekirdek aile fertleri ve belki de aile büyükleri ile bu mutlu an 
keyif içinde geçmelidir. 
• Kardeşine dokunması engellenip, bebeği koruyucu aşırı tepki verilmemelidir.  Zarar vermesini önleyici uyarılar ise 
onu rahatsız edecek düzeyde olmamalıdır.
• Bebeğe armağan getiren yakınların, abi veya ablasını da gözeterek ona da hediye almalarından çok mutlu 
olacaktır.
• Anne, bebekle ilgilenirken, büyük çocuğu ilgi ve sevgisinden mahrum etmemelidir.
• Kardeş gelmeden kendi odasında düzenli yatması sağlanmalıdır. Kıskanmasın diye kardeşten sonra yatağınıza 
almak doğru değildir.
• Kardeşin bakımıyla ilgili işlerde mutlaka ondan yardım alınmalı, bundan duyduğunuz mutluluk ve keyif anlatılmalı 
ve ona yardımları için teşekkür edilmelidir. Bu alışkanlık kıskançlık yerine koruyuculuk duygularının gelişmesine yardımcı 
olacaktır.
• Kıskandığı durumlarda etiketlenmemeli, kendini suçlu hissettirilmemelidir. Duygusunu anladığınızı ifade ederek 
konuşmanız en işlevsel yaklaşım olacaktır.
• Onunla evde ve dışarda anne ve baba olarak kardeşi olmadan da özel zaman geçirilmelidir.
• Çocuklar özgürlük alanlarını kısıtlayan, onun eşyalarına zarar veren, zamanlarını alan, ders çalışmalarını 
engelleyen kardeşlerine tepki gösterirler. Bu durumda aslında kardeşin abi ya da abladan ilgi ve sevgi beklediği, onun 
kardeşine rol model olduğu anlatılmalıdır. Kardeşiyle keyifli kısa bir oyun, sıcak bir ilgi bile kardeşinin olumsuz davranışla-
rını engelleyecektir.
     

ÇOCUKLARIN DUYGUSAL GELİŞİM SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KISKANÇLIK
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1 . İGLO EV YAP IMI
2 .PENGUEN YAP IMI
3 .  ART IK  MATEYAL  ÇAL IŞMALARI
4 .TAŞ IT  TASARLAMA
5 .KES-YAP IŞT IR  ÇAL IŞMALARI
6 . ESKİMO YAP IMI
7 .HABERLEŞME ARAÇLARI
8 .BOYAMA ÇAL IŞMALARI

1 . HAYALİNDEKİ  TAŞ IT I  TASARLAMA
2 .PENGUENLER DRAMA
3 .GAZETE   DRAMA ÇAL IŞMASI
4 .RENKLİ  HORTUMLAR
5 .ŞAPKAYLA  DANS
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1 . PENGUENLERİN YAŞAMLARI
2 .HABERLEŞME 
3 .HABERLEŞME ARAÇLARI
4 .GÜNÜMÜZE KADAR HABERLEŞME ARAÇLARI
5 .  İCATLAR
6 .TAŞ ITLAR
7 .ÇEVREMİZDE GÖRDÜĞÜMÜZ TAŞ ITLAR
8 .PARMAK OYUNU
9 .FARK  BULMA ÇAL IŞMALARI
1 0 . HİKAYE  TAMAMLAMA
1 1 .GÖRSEL-ALG I  ÇAL IŞMALARI
1 2 .TEKERLEMELR
13 .TÜYLÜ-TÜYSÜZ-EĞRİ-DÜZ KAVRAMLARI

1 .  RİTMİK SAY I  SAYMA
2 .ŞEKİL  (Y I LD IZ )
3 .  RAKAM ÇAL IŞMALARI  ( 1 - 2 - 3 -4 -5 )
4 .DİKKAT ÇAL IŞMALARI
5 .SAY I  ÇAL IŞMALARI
6 .SAYAL IM-EŞLEŞTİRELİM
7 .ÖRÜNTÜ ÇAL IŞMALARI

1 . BİR  BALON OLSAYDIN NEREYE  GİDERDİN?
2-ARABALAR NEDEN DÖRT TEKERLEKLİ?
3 -BİR PENGUENİN OLSAYDI  ONA NE  VERİRDİN?
4 .BİR BİLİM İNSANI  OLSAYDIN NE  İCAT EDERDİN?

1 . KUÇİÇİ RİTİM
2 .AYNA RİTİM PERKÜSYON ÇAL IŞMASI
3 .PENGUEN DANS 
4 . KRYZACHOK RİTİM
5 .BARDAKLA  RİTİM 
6 . KURBAĞA RİTİM ALETİ  OLUŞTURMA

1 .BUZ KÜTLESİNDE BALK  TUTMA
2 . .SUDAKİ  HAVAİ  FİŞEK  DENEYİ
3 .TELEFON DENEYİ
4 .TEKNOLOJİK  ALETLERİ  İNCELEME
5 .HAVANIN GÜCÜ
6 .SİHİRLİ  YUMURTA DENEYİ

1 -PİPETLERLE  ŞEKİL  OLUŞTURMA
2-PONPONU İPTEN KURTARMA
3 .ŞEKİL  LABİRENT
4 . LEGO YERLEŞTİRME
5 .ÇİZGİYİ  TAKİP  ET
6 .SÜRPRİZ OYUN KUTUSU

1 .ŞEKİLLERLE  DÜĞME İLİKLEME
2 .HUNİ İLE  AKTARMA
3 .MERKEZE  SÜPÜRME ÇALŞMASI
4 .BAKLİYATLA  SAY I  ÇAL IŞMASI
5 .NOHUTLA  TASARLAMA



Aslan Anaokulu
Mutlu Çocukların Okulu

ASLAN KINDERGARTEN FEBRUARY ENGLISH BULLETIN 

THEMES: FAMILY, VEHICLES ENGLISH TECHER: MUAZZEZ ECE ÖZMEN

1 . Students wil l be able to answer the question about their family.
2. Students wil l be able to join together in singing a family song.
3. Students wil l be able to talking about their parents.
4. Students wil l be able to l isten and choose/color 
the correct family member.
5.  Students wil l be able to l isten and identify the 
family members in a picture. 
6.  Students wil l be able to l isten to a picture story and 
then point to the pictures and recognize the family members. 
7.  Students wil l be able to l isten and choose/ colour/ paste/ 
trace/ cut out the correct family members

8.  Students wil l be able to l isten and choose/ trace/ colour/ cut out/ 
paste the correct vehicles. 
9. Students wil l be able to l isten and put the vehicles in order. 
10. Students wil l be able to l isten and do the actions accordingly. 
1 1 .  Students wil l be able to talk about vehicles. 
12.  Students wil l be able to ask and answer questions about vehicles. 
13.  Students wil l be able to describe vehicles by their sizes and colours. 
14.  Students wil l be able to join together in singing a song about 
vehicles or traffic rules.                                         

COMMUNICATIVE OBJECTIVES

TARGET VOCABULARY

-Mom  -Dad  -Grandma  -Grandpa   -Sister  -Brother   -Baby  -Cous in -Boy  -Gir l

-Car   -Bus   -Tax i   -Tra in  -Boat  -P lane   -Truck   -Traffic l ights  -Go   -Stop  -Wai t    -Walk

STRUCTURES

-Who is he/she ?
-What ’s  your mom’s
 name ?
-What ’s  your dad ’s 
name ?
-She is  my mom.
-He is  my dad .
-What ’s  your s is ter ’s/
brother ’s  name ?
- This is  a car .
 -  What is  th is?
 -  I t ’s  a tra in .  
( I t ’ s )  long .  
( I t ’s )  green.  

-  What co lour is  the bus? 
- I t ’s  red .  I t ’s  b ig .  
-  The p lane is  b ig .  
( I t ’ s )  whi te .  
-  The tax i  is  smal l .  
( I t ’ s )  ye l low.  
-  (There are) four cars .  
-  (There are) two buses .
 -  Get ready !  
-  Go !  
-  Stop !  
-  Wai t !  
– Walk

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
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PİJAMA PARTİSİAYIN PARTİSİ

AYIN MUTFAK ETKİNLİĞİ

AYIN KİTAPLARI

EKMEĞİN SERÜVENİ 
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