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6 YAŞ EĞİTİMİ VE 1. SINIFA HAZIRLIK

Eğitim, uzmanına bırakılması gereken çok ciddi ve sorumluluk gerektiren hayati 

bir konudur, ama bu alanda tüketici konumda olan çocuklarımızın zamanla değişen 

beklentileri, ihtiyaçları 

ve değerlendirmeleri de 

eğitim planlamalarında ve 

uygulamalarında göz ardı 

edilmemelidir.

Bu anlamda bu kez sözü 

çocuklarımıza bırakmak istedik. 

6 yaş grubu öğrencilerimiz, 

sınıflarındaki gözlem ve 

deneyimlerini aktardılar, 

okuldaki çalışmalarını 

değerlendirdiler. Biz de 

onların bu konudaki duygu ve 

düşüncelerine tercüman olduk.

Şimdi söz onların.



Sayfa 3

Müzik, resim, dans, drama ve masallar… 
Gözümüzü okşayan renkler ve hayallerimizi süsleyen etkinliklerle dolu bir okul.

Okul çok güzel bir yermiş.

Sınıfça hep birlikte şarkılar söylüyor, eğlenceli müzikler dinliyor, film izliyor, resimler 

çiziyor, boyuyor ve sergiliyoruz, oyunlar tasarlayıp kostümlere bürünüyoruz, dramalar 

yapıyoruz. Yeteneklerimizi sergiliyoruz. Bazen gösteriler düzenleyerek bizi gururla ve 

hayranlıkla izleyen ailelerimizle mutluluğumuzu paylaşıyoruz.

Tam da bunu
HAYAL etmiştik.“ “



Sayfa 4

Her şeyi merak ediyoruz ve her gün yeni şeyler öğrenirken oyunlar oynuyor, deneyler 

yapıyor, geziyor, dinliyor, anlatıyoruz. Yepyeni bilgilerle donanırken her zaman güler yüzlü 

öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Öğrendiklerimizi unutmayıp evde 

anne ve babalarımıza da anlatıyoruz, onlarda yeni şeyler öğrenip bizim kadar eğleniyor. 

Gems ve akıl oyunlarındaki projelerimize ve oyunlarımıza ailelerimizi davet ederek 

onlarla paylaşıyoruz.

ÖĞRENMEK
Ne kadar da eğlenceliymiş.“ “
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İngilizce öğretmenimizle şarkılar söyleyip oyunlar oynarken pek çok İngilizce kelime 

öğrenmişiz. Nesneler, sayılar, renkler, hayvanlar, meslekler derken çevremizdeki pek çok 

şeyin İngilizce adını biliyoruz artık. İlkokuldaki abilerimizin, ablalarımızın sahnelediği 

İngilizce oyunları izleyip eğlenirken İngilizce bilgimizi pekiştirmiş oluyoruz.

Her şeyin birde

İNGİLİZCE adı varmış.
         İngilizceye bayılıyoruz.“ “
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Sevgi, saygı, barış, sorumluluk, paylaşım…
Ve daha bir sürü güzel şey.

Öğretmenlerimizin “Yaşayan Değerler Eğitim Programı (Living Values Education)” 
dedikleri çalışmalarda pek çok özel etkinlik yapıyoruz. Bu çalışmalarla hepimiz daha 

kararlı ve çalışkan olduk. Anne babamızı çok mutlu eden davranışlar kazandık. Bu 

değerleri şimdiden edinmiş olmak bizde de özgüven oluşturdu.

“ “
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Öğretmenlerimiz bize çok değer veriyor. 

Sınıfta hep 2 tane öğretmenim var. Bilgisayar, satranç, akıl oyunları, GEMS, müzik, resim, 

öğretmenlerimizde bizi çok seviyor, çünkü bizi dinliyorlar. Her etkinlikte fikirlerimizi alıp 

etkinlikleri bize göre düzenliyorlar. 

Bizde öğretmenlerimize yardımcı olmayı çok seviyoruz, onlarında mutluluklarını 

önemsiyoruz.

Öğretmenlerimiz
bizi çok seviyor.“ “
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Abur cuburdan uzak duruyoruz.“ “
Okulumuzda sağlıklı beslenmeyi öğrendik.

Tabağımızdaki yemeği bitirmeye alıştık. Abur cuburla beslenmenin zararlarını evde 

anne, babamıza da anlattık. Dışarıdaki besinlerden en sağlıklı olanları tanıyor, onları 

seçiyor ve herkese tavsiye ediyoruz.
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Modern dans, buz pateni, masa tenisi, jimnastik, basketbol, yüzme ve daha pek çok 

sporu arkadaşlarımızla yaparak çok eğleniyoruz.

Özel olarak hazırlanmış alanlarda güvenle ve neşeyle spor yapıyoruz. Yüzme stillerini 

öğrenerek çok güzel yüzüyoruz.

SPOR yaparak,
eğleniyor ve güçleniyoruz.“ “
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Arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz.“ “
Her etkinliği sınıfça uyum içinde yapıyoruz, sınıftaki arkadaşlarımızın hepsiyle de iyi 

anlaşıyoruz çünkü hepsi bana çok iyi davranıyor.

Oyunlar sırasında da yardımlaşıyor, heyecanımızı ve mutluluğumuzu paylaşıyoruz.
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Akıllı tahtamızda neler var neler.

Akıllı tahtamızda her şey var, çizgi filmler, müzikler, eğitici videolar, dünyanın her 

yerinden fotoğraflar… Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarlarda da çok şey var. 

İnternetimiz güvenli, bizde bu konuda çok bilinçliyiz.

Teknolojiden yararlanırken teknolojinin zararlarından korunmayı da ihmal etmiyoruz. 

“ “
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Bu arada
1.sınıfa da
HAZIRIZ.“ “

• Okulumuzda sağlıklı beslenme alışkanlığı edindik.

• Müzik dans ve tiyatro becerilerimizle sahneye çıktık.

• Projelerimiz ve resimlerimizle sergiler açtık.

• Arkadaşlarımızla oyun kurup oynamayı öğrendik.

• Almancayla tanıştık ve çok eğlendik.

• İngilizce düşünmeyi ve konuşmayı çok sevdik.
• Bilinçli ve sağlıklı spor yapma alışkanlığı edindik.

• Arkadaşlığı ve paylaşmayı öğrendik.

• Teknolojiyi bilinçli kullanmayı öğrendik.

• Deney ve gözlemlerle bilgimizi pekiştirdik

• Araştırmalar yapıp merak ettiklerimizi sorduk.

• Zeka oyunları ile hızlı düşünmeyi ve sorunlara çözüm üretmeyi öğrendik.
• Duygu ve düşüncelerimizi rahatça ifade etme becerisini edindik.

• Hikayeler ve masallar dinleyip anlattık.

• Çizgi ve resim çalışmaları ile küçük el ve parmak kaslarımızı geliştirdik, sesleri 

tanıdık.

• Buz pistinde kayıyor, bahçede koşuyor, zıplıyor, eğleniyor, karşılaştığımız engelleri 

aşabiliyoruz.

• Ve bir an önce okuma yazmayı öğrenmek için can atıyoruz.

• Biz birinci sınıfa hazırız, okulumuzdaki tüm arkadaşlarımız gibi.
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Montessori etkinlikleri her çocuğun konsantrasyon alışkanlığı kazanmasında yardımcı 

olunması, etkili eğitim, dikkatli dinleme alışkanlığını ve söylenen/uygulanan şeye dikkat 

etmesini sağlar. 

Yapılan dikkat toplayıcı deneyimler süreciyle çocuk uzun süren dikkat alışkanlığını 

oluşturur ve böylece konsantrasyon yeteneğini arttırır. Hem merakı beslenir, hem de 

beslenen merak sayesinde öğrenme desteklenir. Çocuğa öğrenme durumlarının zengin 

uyarıcı çeşitliliği arasında nitelikleri ve ilişkileri keşfetmesi için fırsatlar sağlar, böylelikle 

yaratıcı öğrenmede temel unsur oluşur.

GEMS heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve 

esnek bir ders programıdır. Fermuarlı bir çanta içinde gerçekleşen kimyasal tepkimeden 

dev boyutlu sabun köpüklerinin oluşturulmasına, uzaydan geldiği söylenen garip yeşil 

bir maddeden güneş ısısı deneylerine kadar bütün GEMS etkinliklerinin amacı, temel 

bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü tetiklemektir. 

Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar. Kavramlar, öğrenciler konuyla 

tanıştıktan ve konu hakkında bir fikre sahip olup soru sormaya başladıktan sonra 

tartışılmaktadır. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin 

kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak 

için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.

MONTESSORİ

GEMS
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Montessori etkinlikleri her çocuğun konsantrasyon alışkanlığı kazanmasında yardımcı 

olunması, etkili eğitim, dikkatli dinleme alışkanlığını ve söylenen/uygulanan şeye dikkat 

etmesini sağlar. 

Yapılan dikkat toplayıcı deneyimler süreciyle çocuk uzun süren dikkat alışkanlığını 

oluşturur ve böylece konsantrasyon yeteneğini arttırır. Hem merakı beslenir, hem de 

beslenen merak sayesinde öğrenme desteklenir. Çocuğa öğrenme durumlarının zengin 

uyarıcı çeşitliliği arasında nitelikleri ve ilişkileri keşfetmesi için fırsatlar sağlar, böylelikle 

yaratıcı öğrenmede temel unsur oluşur.

Değerler eğitimi projesi, öğrencilerimizin sevgi, saygı, barış, iyimserlik, duyarlı olma, 

dürüstlük, hoşgörü, sorumluluk, adalet, yardımseverlik vb. daha birçok manevi ve 

kültürel değeri kavrayıp edinebilmeleri için yapılacak olan okul içi ve okul dışı etkinlikler, 

yarışmalar v.b gibi uygulamaları içermekte olup, okul-aile işbirliğini gerektiren kapsamlı 

bir projedir. 

Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel 

değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle geliştirmelerini sağlamak, onları bu 

değerleri bir yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, öğrencilerin temel 

insani özellikleri kazanabilmelerine yardımcı olmak ve onları davranışa dönüştürme 

konusunda öğrencilere rehberlik etmek bu eğitim sürecinin temel amaçlarıdır.

GÖSTER - ANLAT

YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ
(Living Values Education)



Sayfa 15

MTW’in amacı; matematik dizileri ve kavramları hakkında, matematikte kullanılan 

sembolik işaretlerden (rakamlar) önce, çevrede var olan malzemeleri kullanarak derinine 

bir anlayış ve kavrayış geliştirmektir. MTW programında matematik kavramlarını 

araştırmak için çeşitli malzemeler kullanır. Çocuklar matematiği somut malzemeleri 

(dizi blokları, düğmeler, tohum kapları, şişe kapakları vb. gibi) kullanarak ve çok çeşitli 

karşılaştırmalarla (ağırlık, uzunluk, hacim gibi) aktif öğrenme sürecine katılırlar. 

MTW Basamakları 

1- Serbest Keşfetme 

2-Örüntü Oluşturma 

3-Gruplama ve Sınıflandırma 

4-Sayma 

5-Mukayese etme 

6-Grafik Oluşturma

MATH THEIR WAY
(Onların Gözüyle Matematik)
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Akıl Oyunları Eğitim Programı adının da içerdiği gibi öğrencilerin aklını kullanarak, 

çeşitli zihinsel süreçleri tetikleyerek belirli bir müfredat programına sahip yaş ve gelişim 

düzeylerine göre belirlenmiş kutu oyunlarıyla planlı olarak sınırlı sürede oynaması üzerine 

kuruludur. Öğrenciler programa göre bazen öğretmen liderliğinde oyunları oynarken, 

bazen de liderliği kendi oyunları içerisinde üstlenerek kendi kontrollerini sağlamayı da 

öğrenirler. 

Sistem içindeki oyunlarda çocuk ön plandadır. Kolay görünen oyunlar adım adım 

zorlaşarak çocuğun, güvenini kaybetmeden, kendini motive ederek geliştirmesine 

yardımcı olur. Böylece farkına varmadan çocukta oyunla mücadele ruhu oluşur. Oyunlar 

özellikle çocukların görsel algı, dikkat ve farkındalık becerilerini üst düzeyde kullanmalarını 

sağlar. Bireysel oyunlarda çocukların gelişim alanları bireysel olarak desteklenirken grup 

oyunlarında ise ekip çalışması, rekabet, kazanan-kaybeden olmayı kabullenme, iş birliği, 

dayanışma vb. alanlarda da çocukların desteklenmesini sağlar. 

AKIL OYUNLARI


