
                

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİKLERİMİZ 

1.HAFTA:‘’Kurbağanın yaşam döngüsü’’ çalışmasını 

yapıyoruz. 

2.HAFTA: ‘’Nesli tükenen hayvanlar’’ çalışması 

yapıyoruz. 

3.HAFTA: ‘’Ailede Büyüklerimiz‘’ (yaşlılar haftası) 

çalışması yapıyoruz. 

4.HAFTA: ‘’ joan Miro’yu tanıyorum’’ çalışmasını 

yapıyoruz. 

       

 

 

 

          MÜZİK ETKİNLİKLERİMİZ 

1.HAFTA: Enstrümanları tanıyalım ve 

boyayalım etkinliği yapıyoruz. ‘Çelik 

Üçgen’enstrümanını tanıyoruz. Bu 

enstrümana dokunarak nasıl çalındığını 

görüyoruz. 

2.HAFTA: ‘Ritim Kutusu’ oyunu oynuyoruz. 

Duyduğumuz ritme ritim enstrümanları 

kullanarak eşlik ediyoruz. 

3.HAFTA: ‘Hızlı Koş’ şarkısını öğreniyoruz. 

Bu şarkıya ritim enstrümanları ile eşlik 

ediyoruz. Enstrümanları tanıyalım ve 

boyayalım etkinliği yapıyoruz. 

4.HAFTA: Karşıt ritim ve tekrar oyunları 

yapıyoruz. Duyduğumuz ritme ritim 

enstrümanları kullanarak eşlik ediyoruz. 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİMİZ 

 

1.HAFTA: Takım sporlarını ( Voleybol) tanıyoruz. 

 

2.HAFTA: Vücut Dengemizi Artırıyoruz 

(Plank, Kartal Durusu, Planör, Mum Duruşu ) 

Oyun: Denge Oynu (Hunide Top Saklama 

Oyunu)çalışmaları yapıyoruz. 

 

3.HAFTA: Ritmik Hareket Edebiliyoruz. 

(Step Tahtası İle Ritim Çalışması yapıyoruz.) 
 

4.HAFTA: Takım Sporlarını Tanıyoruz  (Basketbol) 

              Oyun: Serbest Atış Şampiyonası 
 
 

 

 

 

 

Mart Ayı Değerler Eğitimi Konularımız 
  ’KIVRIK NEREDE? SALKIM SAÇAK 

TİYATROSUNDA” KİTABIMIZI ÇALIŞMAYA 

DEVAM EDİYORUZ. 

 TED YAYINLARI 
 

DEĞERLER EĞİTİMİ KONUSU 

SAYGI, HOŞGÖRÜ, SABIR, SORUMLULUK, 

ÖZDENETİM, İŞBİRLİĞİ. 
 

 

 

 

SATRANÇ ETKİNLİKLERİMİZ 

 

1.HAFTA: Satranç oynuyoruz. 

2.HAFTA: Satranç oynuyoruz. 

3.HAFTA: Satranç oynuyoruz. 

4.HAFTA: Satranç oynuyoruz. 
 

 

 

 

MUTFAK ETKİNLİĞİ 

 

‘’Yoğurt Mayalama 

Etkinliği’’      

yapıyoruz. 
 

 

 

 

 

KÜTÜPHANE 

ETKİNLİKLERİMİZ 
 

1) SAYGILI 

AYICIK 

2) KİRPİCİK VE 

FARECİK 

3) MERAKLI MİNİK 
 

 

                                                             TED KONYA KOLEJİ ANAOKULU  

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ 

SAYGI NEDİR? SAYGI BİLİNCİNİ NASIL KAZANDIRABİLİRİZ? 

Saygı, karşımızdakine onu düşündüğümüzü hissettirmektir. İnsanların dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun onları ayırmadan farklılıklarını kabul etmektir. 

Saygı, insanların arasındaki olumsuzlukları olumluya çeviren bir bağ, insanlar arasındaki en güzel iletişim kapısıdır. Kendine ve başkalarına değer 

vermek, çevresinden değer görmektir.  

Saygı – Öz Saygı 

Kültürümüzde itaat ve büyüklere saygı önemli bir yer tutar. Sadece büyüklere değil, canlı olan her şeye saygılı olmak elbette  çok güzel bir davranıştır. 

Çocuklarınızın saygılı bireyler olarak yetişmesini arzularken sadece sizin yanınızda değil, her şartta saygın tavırlar sergilemelerini hedeflersiniz. 

Ancak bunu özsaygıyı önemsememek noktasına götürmek kendine güvensiz, girişimci olmayan, sorumluluk alamayan, değişimi sorgulamayan, çaba 

sarf etmeyen, yeteneklerini geliştiremeyen insanlar ortaya çıkarır. Anne babalar çocuklarının saygılı olmasının yanı sıra, kendi haklarına sahip 

çıkabilen, sessiz kalmayan, hakkını savunabilen, kendine güvenen çocuklar yetiştirmek isterler. 

Öz saygı, en genel anlamıyla çocuğun kendisiyle gurur duymasıdır ve bu durum mutluluğuyla ve hayattaki başarısıyla yakından i lgilidir. Çocuk, 

değerli olduğuna inanmalı, kendiyle ve çevresiyle barışık olmalıdır. Bu kavram özgüvenden farklı olarak çocuğun var oluşu anlamında kendi zayıf 

yönlerini de kabul etmesi ve aslında bunlarla barışık olması anlamına gelir. Öz saygısız bir öz güven gelişimi çocuğun hata yaptığında bu hataları 

kişiliğine mal etmesine sebep olacaktır.  

Saygı Eğitimi – Hak Duygusu 

Çocuklara saygı eğitimi, hak duygusuyla birlikte verilmelidir. Çocuk hem kendi hakkını talep etme, hak arama becerisini kazanmalı, hem de 

başkasının hakkına zarar vermeme bilincini benimsemelidir. Çocuğa körü körüne itaat alışkanlığı kazandırmak yerine doğru olana, akla uygun olana 

saygı alışkanlığı kazandırılmalıdır. Çocuğun zihninde iyi-kötü, doğru-yanlış kavramlarının oluşması için ona kuralların nedenleri, gerekçeleri izah 

edilmelidir. Çocuk kurala anne babası, öğretmeni öyle istediği için değil doğru olduğuna inandığı için uymalı, başka insanlara da bu motivasyondan 

hareketle saygı göstermelidir. Körü körüne uygulanan kurallarda neyin neden yapıldığı bilinmediği için tutarsızlıklar olacaktır. Asıl olan çocukta kalıcı 

bir davranış değişikliği ve saygı bilinci geliştirmektir. Aksi halde çocuk sadece otoritenin yanında onların istediği gibi davranıp yalnızken canının 

istediğini yapabilir. 

 

                                                                                                                      TED KONYA KOLEJİ ANAOKULU  

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ 

 

 

 
 


