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DEPREM
 HAFTASI 

 (  1 -7 MART)

BİLİM VE 
TEKNOLOJİ

 HAFTASI
  (8- 14  MART)

DÜNYA 
PANDA 
GÜNÜ

DÜNYA 
SU GÜNÜ

DÜNYA 
METEOROLOJİ

 GÜNÜ, 
DÜNYA AYI 

GÜNÜ

KOZ 
KAVURAN

 F IRTINASI 

ÇAYLAK FIRTINASI
 (  K IŞ SONUNDA 
VEYA BAŞINDA 

OLAN ÖNCÜ 
FIRTINA)

DÜNYA
 TİYATROLAR
 GÜNÜ,DÜNYA

 SAATİ 
ETKİNLİĞİ

ÇANAKKALE 
ZAFERİ,

DÜNYA GERİ 
DÖNÜŞÜM

 GÜNÜ

YAŞLILARA
 SAYGI

 HAFTASI 
( 18  -2 1  MART)

ORMAN HAFTASI
 ( 16-2 1  MART) ,

 DÜNYA
 SERÇE GÜNÜ,

 DÜNYA 
KURBAĞA GÜNÜ 

KOCAKARI
 SOĞUKLARININ 

BAŞLAMASI
(BERDÜL'ACÜZ)

İSTİKLAL MARŞI ,
HUSUM 

FIRTINASI 
(SÜREKLİ ESEN
 RÜZGARLAR)

YENİ AY 

TIP BAYRAMI-
DÜNYA NEHİRLER

 İÇİN EYLEM GÜNÜ
,KAPLUMBAĞLARIN 
KIŞ UYKUSUNDAN

 UYANMASI

NEVRUZ BAYRAMI 
BAHARIN GELİŞİ ,  

GECE-GÜNDÜZ 
EŞİTLİĞİ(EKİNOKS) ,  
DÜNYA ORMANCILIK
 GÜNÜ VE HAFTASI

HAŞERATIN 
KIPIRDANIŞI ,  

DOLUNAY

KÜTÜPHANELER 
HAFTASI (MART 

AYININ SON
 PAZARTESİ) ,  

AĞAÇLARIN
 YEŞERMEYE 
BAŞLAMASI

KIRLANGIÇLARIN 
VE EBABİLLERİN 

GELMEYE BAŞLAMASI ,
TÜKETİCİYİ

 KORUMA HAFTASI

DÜNYA YABAN
 HAYATI 

KORUMA GÜNÜ

SOĞUKLARIN
 AZALMASI

ÜÇÜNCÜ 
CEMRENİN TOPRAĞA 
DÜŞMES,BAĞ BUDAMA 

ZAMANI ,
LEYLEKLERİN 

GELMEYE BAŞLAMASI

YEŞİLAY HAFTASI 
 (MART AYININ
 İLK HAFTASI ,  
AĞAÇLARA SU 

YÜRÜME HAFTASI
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PSİKOLOĞUMUZDAN NOTLAR ;

Sigmund Freud, cinselliğin gelişimini psikoseksüel gelişim evrelerine göre tanımlamıştır. Psikoseksüel gelişim evreleri şöyle sıralanmak-
tadır:
1) Oral Dönem
2) Anal Dönem
3) Fallik Dönem
4) Latens Dönem
5) Genital Dönem
Okul öncesi dönem; oral, anal ve fallik dönemleri içerir.

1.Oral Dönem (0-1 yaş):
Çocuğun güven duygusunu kazandığı dönemdir. Anneyle fiziksel temas, sevilme ve değerlilik hissi bu dönemin gerektirdiği en önemli 
ihtiyaçlardır. Oral dönemde çocuğun haz kaynağı ağızdır. Dünya’yı adeta ağzıyla tanımaya çalışır.
2.Anal Dönem (1-3 yaş):
Çocuğun herhangi bir ilişki içerisinde ‘ben’ demeyi öğrendiği dönemdir. Bedenini artık kontrolü altına almaya başlar. Bu yüzden 
tuvalet temizliği ve organların öğretilmesini de kapsayan tuvalet eğitimi ve cinsel eğitim almaya hazır oldukları dönem anal 
dönemdir. Anal dönemde haz kaynağı makattır. Kaka tutup bırakmak onlar için haz verici bir olaydır.
3.Fallik Dönem (3-6 yaş) 
Cinsel merakların başladığı ve cinsel organların keşfedildiği dönemdir. Cinsel kimliklerini ayırt etmeye başlarlar, cinsiyet rollerini 
kavramaya çalışırlar. Anne baba arasındaki ilişkinin farkına varmaya başlarlar. Haz kaynağı cinsel organlardır. 

Cinsel Eğitim Neden Gereklidir?
Cinsel eğitimin çocukluk çağında verilmesi, bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir kişilik kavramı geliştir-
mesi için çok önemlidir. Çocuğun cinsel eğitimi konusu özellikle ülkemizde yeterince ele alınmamış ve aydınlığa kavuşmamış bir 
konudur. Bu konuya günümüze değin adeta tabu gözüyle bakılmış ve gerek eğitimciler, gerekse anne ve babalar,  çocuklarına nasıl 
bir yaklaşım içinde olacaklarını bilememişlerdir.  Çocuğun merak ettiği şeyleri biz ona öğretmezsek, farklı kaynaklardan yanlış 
şekillerde öğrenebilir, veya bu konunun yasak ve kötü olduğunu düşünerek cinsellikle ilgili her şeyi yaşamı boyunca bastırıp 
bilinçaltına itebilir.
KINANAN MERAK SAPLANTI DURUMUNA GELİR.
Anne – babaların ve öğretmenlerin, çocuğun cinsel gelişimini, onun tüm gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmesi, buna 
ilişkin problemleri ele almaları, çocuğa gerekli bilgileri vermelerinin doğal bir eğitim görevi olduğunu benimsemeleri bir zorunluluktur 
ve bir sorumluluktur. Bunun için anne-babanın ve öğretmenin cinsel gelişimi iyi bilmeleri gerekmektedir. Cinsel gelişim ve cinsel 
eğitim, tek seferlik değil yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
0-6 Yaş Çocuğundan Beklentiler:
Çocuk el ve kol hareketlerini kontrol edebilecek düzeye geldikçe, kazara cinsel organına dokunabilir ve haz verici bir duygu 
hissederse bunu sonrasında da tekrar etmek çok doğal ve insana özgü bir durum olacaktır. Bu yüzden sonrasında yeniden dokunma-
ya çalışır. Bazı anne-babalar çocuğun bu ilgisinden çok rahatsız olurlar ancak bu davranış çocuk için tamamiyle doğal ve sağlıklı-
dır. Aslında cinsel eğitim de bu noktada başlar. En çok dikkat etmemiz gereken nokta şudur: sizin tarafınızdan çocuğa şaşırtıcı ya 
da korkutucu, öfkeli bir tepki gelirse, bu, çocuğun duygusal gelişimini ve ilerideki cinsel yaşamını olumsuz etkiler. Ayrıca anne-ba-
baların korktuğu mastürbasyon davranışını engellemeye de yaramaz. 
Mastürbasyon çocukluktan itibaren gevşemek için keşfedilen parmak emme-tırnak yemeden çok farklı değildir. 3-6 yaş arası bir 
dönemde ortaya çıkması normaldir, doğru yönetildiği takdirde kendiliğinden sönmesi beklenir. Ancak 6 yaştan sonra hala devam 
ederse sonrasında bir problem aranabilir. 
0-6 yaş arasındaki çocuklar için doğal ve sağlıklı olarak kabul edilen özellikler: Kendi bedeni ve işlevleri ile ilgilenmeleri, sınırlara 
gerek duymaları, ebeveynleri ile evlenmek istediklerini söylemeleri, cinsel konularda utanmamaları, erkek kız arası farkları sormala-
rı, çıplak insanlara bakmaları, cinsel organlar ile ilgili sorular sormaları, bebeklerle ve doğumla ilgili sorular sormaları (3-4 yaş 
civarı), çıplak olmaktan hoşlanmaları, başkalarına cinsel organlarını göstermek istemeleri, banyo ve cinsellikle ilgili ayıp (!) şeyler 
söylemeleri,  kendi kakasıyla ilgilenmesi, başka bedenleri merak etmeleri, doktorculuk evcilik vs oynamaları. 

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKTA CİNSEL GELİŞİM VE CİNSELLİK
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PSİKOLOĞUMUZDAN NOTLAR ;

0-6 Yaş Dönemi Çocuklarında Cinsel Eğitim Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?:
-Konuşan ebeveyn olabilmek:
Çocuğa bedenini tanıtmak, bu konu hakkında konuşmak (resimler veya oyuncaklar üzerinden). Organlarına isim takmadan, 
gerçek isimleriyle ve özel olan bölgelerin özel olduğuna vurgu yaparak. Görebilecek veya dokunabilecek kişileri tanımla-
yarak. Ancak asla sadece mahremiyet konusu üzerinde durarak değil (bu onların korkmasına yol açar), genel olarak 
vücut üzerinden konuşarak.
Bir şey sorduğunda öncelikle onun bu konudaki bilgisini anlamak, tam olarak neyi ne kadar merak ettiğini analiz edebil-
mek.
Yargılamaktan kaçınmak.
Soru sorabilen ve düşünmeye teşvik eden ebeveyn olmak.
Sorduğu sorulara her zaman dürüst ama yaşına göre cevaplar vermek, yalan söylememek.

Örnek:
Çocuk: ‘Ben nasıl dünyaya geldim?’

3 yaş çocuğu için mümkün olduğu kadar basit şekilde anlatıyoruz:  ‘Benim karnımdaydın, orada büyüdün ve dünyaya 
geldin.’
5 yaş çocuğuna ise:  ‘Baban ve ben bir çocuğumuz olsun istedik, çocuk olması için erkek ve kadın, ikisi de çok önemlidir. 
Benim karnımda rahim adı verilen küçük sıcak bir odacık vardı ve sen orada oluşup büyüdün. 9 ay büyüdükten sonra 
artık oraya sığamamaya başladın ve doktora gidip seni oradan çıkardık, böylece dünyaya gelmiş oldun.’

-Asla ‘ayıp’ kelimesini kullanmamak:
Çocuk bize ayıp/günah gibi görünen şeyler sorabilir,  bunlara ‘ayıp’ tepkisini vermemek, dikkat etmemiz gereken en önemli 
faktör. Ayıp kelimesi çocukları utangaçlık duygusuyla kuşatır, sosyal kaygıya sebep olabilir ve bazen merak ettiği 
konuları ebeveynlerinden başka yerlerde aramalarına sebep olur. 
Sorduğu şeyi önce normalize edip, sonrasında bu konuda onun bildiklerini sormalıyız.
Örnek:
Çocuk: ‘Sevişmek nedir?’
Ebeveyn: ‘Hmm nasıl anlatacağımı bir düşüneyim, sen ne biliyorsun bu kelimeyle ilgili?’
‘Bu kelime hakkında tam olarak ne öğrenmek istiyorsun?’

Çocuk:  ‘Anne, dudaktan öpüşelim mi?’
Anne: ‘Aaa sahi öpüşmek diye bir durum var. Sen bunu nereden biliyorsun bakalım?’
-Size sorduğu şeyi açıklayamayacağınızı ya da ayıp olduğunu düşünerek sorusunu geçiştirmemek
 -Çocukların tuvalet hijyenini sağlarken peçeteyi/ıslak mendili agresif kullanmamak:
Çocukların bezlerini değiştirirken ya da tuvalet temizliklerini sağlarken özel bölgelerini sertçe silmek, onların ileriki 
yaşamlarında cinsel tacize uğramışlar gibi hissetmelerine sebep oluyor.
-Sınırsız ve kontrolsüz internet kullanımına izin vermemek..
-Oyun ve oyuncaklarını sadece cinsiyetine özgü olanlarla kısıtlamamak..
-Uygunsuz olan davranışlarını aşırı eleştirmemek:
 Cinsel organına dokunan çocuğa bağırmak, utandırmak vb.

Cinsel eğitimi çocuğa kim vermeli?
Özellikle çocukluk çağında, bu konuyla ilgili anne-babadan hangisine soru soruyorsa cevabı da o vermeli. Araştırıp 
sonradan konuşulacaksa bile aynı kişi konuşmalı.
Ancak ergenlikte özdeşim kurabilmesi için aynı cinsten olan ebeveynin konuşması daha sağlıklı olacaktır.

Psikolog Büşra ÖLÇER4
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AYIN TEMASI:– AFRİKA KITASI SAFARİ / 
AFRİKADA YAŞAYAN HAYVANLAR

TÜRKÇE-DIL ETKINLIKLERI

SCAMPER ÇALISMALARI

ÇOKLU ZEKA- SATRANÇ

BILIM VE KESIF DERSLERI
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.

MONTESSORI ÇALISMALARI
. .

MATEMATIK ETKINLIKLERI
. . .

.

. . . . . ..
.

SINIF ÖGRETMENLERI: NURHAN AKTÜRK
                                    ASLI URLULAR

.

.
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1 -  GENÇ-YAŞLI
2-  UZUN--K ISA
3-  TAM-YARIM
4- SAFARİ
5-  PİRAMİT
6- OKYANUS
7-  MOR RENK
8-  SAYGI
9-  ORMAN HAFTASI

1 -  7  RAKAMI
2-  DİKDÖRTGEN ŞEKLİ
3-  EŞLEŞTİRME
4- SAYMA
5- DİKKAT ÇALIŞMASI
6-  GRUPLAMA
7- GRAFİK ÇALIŞMASI
8-  +  SEMBOLÜ
9- TOPLAMA İŞLEMİ
10-  S IRALAMA

1-  ODUNCU TANIMA
2- TİYATROCU TANIMA
3- SAYGI
4-  SUDA YAŞAYAN HAYVANLAR
5- ORMANLARIN CANLILARA FAYDALARI
6-  KUTUPTA YAŞAYAN HAYVANLAR

1-  KARIŞMAYAN ÇAY DENEYİ
2-  SUDA AÇAN ÇİÇEKLER
3-  YÜZEN PATATESLER
4- BÜYÜYEN TIRTILLAR

1 -  HAF IZA  OYUNLARI
2 -  PRATİK  BARDAKLAR
3-  SUDOKU
4-  DESEN EŞLEŞTİRME
5-  PUZZLE

1 -  SAKS IDA  NE  YETİŞTİRMEK İSTERSİN?
2-  İŞTE  BENİM UÇURTMAM
3-  NE  HİSSEDİYOR OLABİLİR?
4-  MUTLU HİSSETTİĞİN ANIN I  ÇİZME
5-  DOĞA GEZİSİNE Ç IKT IĞ IMIZDA NELER GÖZLEMLERİZ .
6 -  BU GÖLÜKLERİN SAHİBİ  KİM OLABİLİR?

1 -  MUZOGRAM ÇAL IŞMASI
2 -  ORMANDA GEİYORDUK TAK  TAK
3-  KALİMBA İNCELEME
4-  ELLE  RİTİM RİTİM 

MÜZIK-RITIM-ORF-PERKÜSYON. .
SANAT TASARIM 

1 -  MANDALA
2-  ORMAN HAFTAS I  ETKİNLİKLERİ
3-  PİRAMİT
4-  BOYAMA ÇAL IŞMALARI
5 -  TASARIM OLUŞTURMA
6-  HAYVANLAR
7-  GÖLGELERLE  ÇAL IŞMA

4-5 YAS MARTAYI DERS IÇERIKLERI
. . .

.

.

AY IN

 PROJESİ

AY IN

 KİŞİSİ

AY IN

 SPORU

ROTAMIZ

F A S U L Y E  Y E T İ Ş T İ R M E

F U T B O L  

A F R İ K A

H A Z A R F E N  A H M E D  Ç E L E B İ
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ASLAN KINDERGARTEN FEBRUARY ENGLISH BULLETIN 

THEMES: FAMILY, VEHICLES ENGLISH TECHER: MUAZZEZ ECE ÖZMEN

1 .  Students wil l be able to l isten and put the fruits and vegetables 
into groups. 
2. Students wil l be able to l isten and do the actions accordingly. 
3. Students wil l be able to l isten and choose/ trace/ colour/ cut 
out/ paste the correct fruits or vegetables. 
3. Students wil l be able to l isten and put the fruits and vegetables
 in order. 
4.  Students wil l be able to look and find the halves of the fruits
 or vegetables and then name them. 
4. Students wil l be able to describe the fruits or vegetables 
(e.g. it ’s green, etc.) and then group them. 

5. Students wil l be able to express their feelings about fruits and 

vegetables

6. Students wil l be able to saying names of house objects/rooms.

7. Students wil l be able to l isten and find the correct answer of 

question.

8. Students wil l be able to l isten and choose/trace/color the

 object they hear.

9. Students wil l be able to show and saying names the house 

objects/rooms.

COMMUNICATIVE OBJECTIVES

TARGET VOCABULARY

Orange  Watermelon  Strawberry   Banana  App le  Grapes  Cucumber  Eggp lant Brocco l i  Pepper 
Corn   Potato  Tomato  Onion  Lemon

Liv ing Room  Bedroom  K i tchen  Bathroom Garden  Chair  Bed  Window  Door Carpet Te lev is ion
Garage

STRUCTURES
- ( I t ’s )  an orange.  
-  (They ’re)  strawberr ies .  
-  What is  th is?  
– I t ’s  a p lum. 
- What are these?
 - They are grapes .  
-  (There are) f ive potatoes .  
-Give me the banana(s) .  
-B i te the app le .   
-Yummy, yummy!
- Wash the fru i ts .
 -  Wash the cucumbers .
 -  Eat  a tomato .  
-  (There are) f ive app les .

-What ’s  the name of th is
 room ? 
(po int ing to a p ic ture)
-What co lor is  your
 bedroom?
-How many rooms 
are there ?  
(po int ing to a p ic ture)
-What co lor is   your cha ir  ?
(po int ing to the ir  cha ir )
-Let ’s  cook some
 food in the k i tchen.

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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