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                                             ÖZEL BİLİM VE SANAT ANAOKULU 

2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

TEMMUZ – AĞUSTOS YAZ OKULU BÜLTENİ 

                                                                               

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

 

BİLMECELER 

 

- Dumanı tüter İsterse gider Balık değildir Denizde yüzer. (GEMİ) 

 -Sıralı odalar birbirini kovalar. (TREN)  

 -Havada gider kuş değil Motoru var araba değil. (UÇAK) 

 -Dağdan gelir takır takır, Ayakları gümüş bakır.( AT ARABASI) 

-Yarım kaşık duvara yapışık ( kulak) 

- Küçük bakkal dünyayı yutar ( ağız)                            

-İki kardeş uğraşır birbirini göremez ( göz) En kara ilimiz hangisidir ?(KARAMAN) 

 - Alladım pulladım, Karşı köye yolladım. (MEKTUP) 

- Bilmece bildirmece,  Dil üstünde kaydırmaca. (DONDURMA) 

- Bir evde üç pencere, biri yanar biri söner. (Trafik ışıkları) 

- Dal üstünde sulu boncuk (KİRAZ) 

- Gökten yağar tıp tıp Yürürken yolda şıp, şıp (Yağmur) 

- Şırıngayla vurulur, Hastalıklardan korur. (Aş ı)  

- “Kılçıklarını ayırırım,  Yemeye bayılırım.”  (Balık) 

-Kaldıramaz başını, zorla içer aşını. (Hasta) 

- Suyu terli içersen, İşte ondan olursun sen. (Hasta) 

- Yerde sürünür TIS der bazen daire olur bazen kıvrıla kıvrıla gider (YILAN) 

- Büyük küçük her boyu güneşten soğuktan başımızı korur; onu takınca kıyafetimiz tam olur 

(ŞAPKA) 

ŞİİRLER 

 

 

 

 

 

 

AY VE YILDIZ 
Ay ve yıldızlar, 

Gökyüzünde otururlar. 

Gündüzleri uyur, 

Geceleri ışık saçarlar 

Gökyüzüne bakalım, 

Yıldızları alkışlayalım. 

Acaba nasıl oluyor da 

Hiç bitmeden 

parıldıyorlar? 

 

 

 

MİNİK SERÇE 
Bir sonbahar sabahı    

Tıp tıp etti pencerem 

Döndüm baktım bir serçe 

Ben misafirim diyordu 

Aldım minik serçeyi 

Konuk ettim odamda 

Karnım aç bana hemen 

Yemek verin diyordu 

Verdim minik ekmekler 

Afiyetle yiyordu 

Uğurlarken serçeyi 

Teşekkür ediyordu 
 

TERZİ 

Keser biçer dikerim 

Provaya giderim 

Çekmek için müşteri 

Vitrinimi süslerim (2 defa) 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞARKILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞITLAR 
Otomobil kornası                       

Vapurun düdük sesi                            

Tren rayda gidiyor taka taka 

taka                                    

Bak bir cankurtaran geliyor 

TAŞITLAR                              

Düdük çalar ince ince 

Yolcular binince 

Gidiyor Uzaklarda gözü  

Git güle güle gel güle güle 

Çok bekletme bizi       

Vapurlar suya dizilir 

Denizde süzülür Gidiyor 

dumanına bak     

Uzaklarda gözü  

Git güle güle gel güle güle 

Çok bekletme bizi        

 

 

 

 

 

 

 

MUTLULUK 

Birlikte oynarken biz, 

Mutluyuz neşeliyiz. 

Hava açsın açmasın, 

Eksilmez sevincimiz. 

Söyle şimdi kardeşim,  

Halkadan kim eksildi? 

Eğer doğru bilirsen, 

Alkışlarız biz seni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELBİSELERİM 
Hep sarıdır elbiselerim. 

Ben bu rengi çok severim 

Sonbaharı cicim 

Çok sevdiğim için 

Hep sarıdır elbiselerim 
Hep beyazdır elbiselerim 

Ben bu rengi pek çok severim. 

Kış mevsimini cicim 

Çok sevdiğim için, 

Ben bu rengi pek çok severim. 

Hep beyazdır elbiselerim 

Hep kırmızıdır elbiselerim. 

Ben bu rengi pek çok severim. 

Yaz mevsimini cicim 

Çok sevdiğim için, 

Hep kırmızıdır elbiselerim 

Hep yeşildir elbiselerim. 

İlkbaharı cicim 

Çok sevdiğim için, 

Hep yeşildir elbiselerim 

BOP SİTİLER 

 

Bop sitiler, sitiler 

Asfalttan geçemezler. 

Sebebi sebebi cepleri dolu leblebi 

Bop sitilinin kravatı  

Sanki de vapur halatı 

Sebebi sebebi cepleri dolu leblebi 

Bop sitilinin şapkası  

Sanki de vapur bacası  

Sebebi sebebi cepleri dolu leblebi 

CEVİZ ADAM 

Ceviz adam şip şap şup, 

Burnuda uzun lu lu lu 

Kaşları keman gıy gıy gıy, 

Saçları rüzgar vu vu vu. 

Karnıda davul güm güm güm, 

Bize güler ha ha ha. 

 

GÜNEŞ 

İşte güneş de geliyor 

Aydınlanıyor her yer. 

Canlılara rahat verir, 

Gökyüzüne yükselir. 

 

VÜCUDUMUZ                                                       
Görmek için iki gözüm, 

Koşmak için iki ayağım var. 

İki elimi sallar, 

İki kulağımla duyarım. 

Yüzümde bir burnum var. 

Dilim de bir tane. 

Ama bol bol öpün diye, 

Yanaklarım iki tane.                           

 

TRAFİK                
Uyarsan trafik kurallarına 

Ezmez seni araba. 

Önce sola sonra sağa. 

Haydi, geç karşıya. Aman 

kenardan yürü 

Yolun ortasına koyma sürü  

Topun arkasından koşma 

Yaramazlık yapmadan 

oyna 

MEYVELER 

Meyveleri severim. 

Bol bol yemek isterim. 

Bunun yolu çok çok kolay, 

Ben ağaç dikeceğim. 

Kitapları severim 

Çok okumak isterim. 

Kitaplar yapılsın diye 

Ben ağaç dikeceğim.  
 

MUTLUYUZ 

Birlikte oynarken biz, 

Mutluyuz neşeliyiz. 

Hava açsın açmasın, 

Eksilmez sevincimiz. 

Söyle şimdi kardeşim,  

Halkadan kim eksildi? 

Eğer doğru bilirsen, 

Alkışlarız biz seni. 
 

 

 

TOPUM 
Bir topum var lastikten          

Lastik değil çelikten 

Ne yırtılır ne patlar 

Vurdukça zıplar atlar 

Atar oynarım hop hop 

Ne güzeldir lastik top 

EVİMİZ 

 

Şipşirindir evimiz 

İçi dışı tertemiz 

Bir gün gelip görseniz 

Sizde çok seversiniz 

 
 

 

 



 

 

TEKERLEMELER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARMAK OYUNLARI 

 

 

 

 

 

 

YAĞMUR                                 

“Tık tık cama kim vuruyor?  

Aç bakalım ne soruyor?  

Dışarıda yağmur var, 

Yağmur hanım yağmur hanım, 

Gel beraber oynayalım. 

 

 

 

 

 

 

ELMA 

“Elmayı soydum, 

Yanıma koydum. 

Ben bir hikâye buldum. 

Onu dinleyen çocukların  

Yanağına öpücük 

kondurdum 

 

 
 

 

 

 

BEN AĞACIM 

Ben bir ağacım, 

İçimde kuşlar öter. 

Dalımda yemiş biter, 

Altımda kedi yatar, 

Kuş uçtu, dal sarktı. 

Kardeşim bana baktı. 

 

 

 

 

 

 

FASÜLYE 

“Mutfakta neler oluyor? 

Fasulye, bakla ve yanında 

kızartma 

Kızarmıyor bana bakıyor. 

Hayırdır inşallah!  

Çatlak, patlak, yusyuvarlak. 

Kremalı börek, sütlü çörek, 

Çek dostum çek, arabanı yoldan 

çek! 

“Çek çek amca, burnu kanca, al 

sana bir papatya 

 

 

 

GEMİ 
Bütün gün şöyle ve böyle 

(iki yana sallanır.) 

Gemi gider denizde. 

Sallanır öne ve arkaya 

(Öne ve arkaya sallanır.) 

Koşar dalgalara. 

Geçer köprünün altından 

Gider uzaklara.  

 

 

 

 

MİKROP                                                     
Mikroplar çöpten çıkmışlar 

Rap rap  

Bir elmaya tutunmuşlar  

Hop hop  

Bir çocuk almış elmayı  

Ah ah ah 

Yıkamadan yemi?  

Vah vah vah.. 
 

KÖPEĞİM                                           

Köpeğimin iki kulağı var 

(İki elin işaret parmağı başa götürülür) 

Birde komik bir burnu 

(Bir elin işaret parmağı buruna götürülür) 

Kemik yemeyi sever 

(Bir elle yeme hareketi yapılır) 

Her yere koşarak gider 

(İki el diz üzerinde hareket ettirilir) 

 

UÇURTMA 

Bir uçurtmam var kocaman(Kollar yuvarlak hâlde tutularak büyük 

hareketi yapılır.)  

Kuyruğu da upuzun.(Kollar yanlara açılır.) 

Bir görseniz rüzgârda (sesi çıkarılır.) 

Ta yükseklere kadar çıkar.(Kollar havaya kaldırılarak yüksek işareti 

yapılır.) 

Sanki bana oradan gülücükler atar. 

 

 ELİM BELİM 

elim belim, 

şemsiye telim, 

horoz öttü, 

tavuk gitti, 

bülbül kızına, 

selam etti, 

aradan önce sen çık… 

 

 

 

TİK TAK 

Bir saatim var.                                       

Kulağıma koydum                                   

Tik tak, tik tak                                       

Şimdi oyun başlayacak                            

Şipşak,  şipşak.(Eller çırpılır.) 

 

 

 

KEDİ 
Üşüdü, dondu soğuktan, 

Fare tuttu kovuktan. 

Bizim mırnav kedi, 

Serilip yatar şimdi. 

Horul horul uyur, 

Mırıl mırıl konuşur. 
 

OYUN 
O… 

İğne battı, 

Canımı yaktı,  

Tombul kuş Arabaya 

koş.   

Arabanın  tekeri,  

İstanbul'un şekeri.  

Hop altın  top,  

Bundan başka oyun yok. 

 

GÖKYÜZÜ 

İşte gece gökyüzü(Eller 

gökyüzü işaret edilir.) 

Kocaman bir parlak 

ay(Ellerle daire yapılır.) 

Işıl ışıl parlıyor,(Parmaklar 

oynatılır.) 

Işıl ışıl parlıyor. 

Sence başka neler var?(Soru 

sorma hareketi yapılır.) 

ÖZEL BİLİM VE 

SANAT ANAOKULU 

2014 YAZ OKULU 

REHBERLİK BİRİMİ 

BÜLTENİKÜÇÜK 

DOSTUM 
Küçük dostum gelsene 
Ellerini versene 
Ellerimizle şap şap 
Ayaklarımızla rap rap  
Bir şöyle, bir böyle 
Dans edelim seninle. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ 

 

 Sevgi – Saygı 

 Dürüstlük 

 İşbirliği – Yardım 

 Alçakgönüllülük 

 

 

                                              OYUN ETKİNLİKLERİMİZ 

 

EĞİTİCİ GRUP OYUNLARI 

 

 Puzzle 

 Domino 

 Dama 

BAHÇEM 

Benim bir küçük bahçem var, 

Onu çok dikkatli kazarım(Parmaklar tırmık gibi yapılır.) 

Buraya çiçek tohumlarını ekerim(Ellerle tohum ekme öykünmesi 

yapılır.) 

Yağmur yağacak,(Eller yukarıya kaldırılır, parmaklar aşağıya 

sallanır.) 

Güneş açacak,(Eller başın üzerinde birleştirilir.) 

Benim tohumlarım gittikçe büyüyecek,(Eller dizlerin üzerinde tutulur) 

Çiçek açacak, 

Kış gelecek, çiçeklerim tohumlarını saklayıp,  

Kış uykusuna yatacaklar.(İki elin parmakları birleştirilir)  
 

 

ŞEKER ADAM 

Şeker adam, şeker adam,  

Burnu uzun lö lö.(Elle burun tutulur.) 

Kaşları keman gıy gıy.(Elle keman çalınır gibi yapılır.)  

Karnı davul güm güm. (Eller karına vurulur.)  

Saçları flüt, düt düt. (Ellerle saçlar tutulur.) 

Yanakları elma, oh ne tatlı! (İki yanak okşanır.)  

Şeker adam, şeker adam,  

Şıp şap şıp şap. (Eller çırpılır.)  
 

 

GÜL  

Gül bir gün evden çıkmış 

(Sağ elin başparmağı yukarı kaldırılır, diğerleri avuçta 

yumulur.) 

Caddeye gelmiş beklemiş 

(Sağ elin işaret ve orta parmağı aşağıya doğru açılır.) 

Soluna bakmış araba yok 

(Sağ elin başparmağı sola doğru çevrilir, diğerleri avuçta 

yumulur.) 

Sağına bakmış araba yok 

(Sağ elin başparmağı sağa doğru çevrilir, diğerleri avuçta 

yumulur.) 

Tekrar soluna bakmış, kimse yok 

(Sağ elin başparmağı sola doğru kaldırılır, diğerleri avuçta 

yumulur.) 

Beklemeden karşıya geçmiş. 

 

 

 Satranç  

 Plastik Çivi 

 Jenga  

 Trriang  

 Eşleştirme kartları 

 

 Sadelik – Basitlik 

 Mutluluk 

 Adalet 

 Sorumluluk 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 Tangram 

 Hafıza kartları       

 tombala                                                                             

BAHÇE OYUNLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          SPOR ETKİNLİKLERİMİZ 

 

 

YÜZME: 

 

Serbest yüzme teknikleri 

Suda kalabilme 

Sırt üstü yüzme 

 

BİNİCİLİK 

 

Hayvan sevgisi kazandırma 

Temel binicilik eğitimi  

Sosyal Yaşantıya Uyum Sağlama 

 

AEROBİK – JİMNASTİK – STEP: 

 

Ritmik müzik eşliğinde temel ısınma hareketleri 

Adım çalışmaları 

 

KİDS PİLATES: 

 

Nefes çalışması 

Notrel duruş 

Denge / Kontroloji 

 Çiftçi dayı 

 Çoraplarını Kim Çabuk Giyecek? 

 Kedi ile fare 

 Sandalye kapmaca 

 Kurt baba 

 Top Taşıma Oyunu 

 Ambara vurdum bir tekme 

 Kaç-Kurtul 

 Yanlışı Bul 

 Zaman Yarışı 

 Çemberin Etrafı 

 Kim yok? 

 Saklananı bul 

 

 Su taşıma oyunu 

 Saklambaç 

 Evcilik Oyunları 

 Kulaktan Kulağa 

 Ebe tura bir iki üç 

 Bahçedeki Midilli 

 Heykel / ayağını yerden kes 

 Yakar top 

 Top Oyunları Esir Alma ve 

Verme 

 Çapraz Sıçrama 

 Don – Ateş 

 Aç kapıyı bezirgan başı 

 

 
 

 

 



Başlangıç seviyesi hareketler 

YOGA: 

 

Doğru nefes 

Temel gevşeme ve dinlenme 

Hazırlık egzersizleri 

Duruşlar / Asenalar 

Meditasyon uygulaması 

 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

 

Duyu Çalışmaları: 

Amaç  1: Duyu organları ile çevrenin ve bu çevrenin kendinde yarattığı etkilerin farkına 

varması. 

Amaç 2: Dinleme yolu ile çevremizdeki seslerin farkına varırız. Okulumuzda, sınıfımızda ve 

evimizdeki nesneleri, araç ve gereçleri çıkardıkları seslere göre ayırt etme. Seslere dikkat 

ederek, işitme duyumuz ile bilgi edinme.  

Amaç  3: Gözlem yolu ile çevremizdeki görsel uyarıcıların farkına varma. Hem fiziksel hem 

de sosyal çevremiz hakkında görsel farkındalık kazanma. 

Amaç 4: Nesneleri dokunarak tanırız, farklı özelliklerini keşfederiz. Fiziksel çevre hakkında 

dokunarak bilgi edinme. 

 

Gökyüzündeki uçaklar 

Amaç: Yönergeye uygun hareket edebilme 

 

Çeşitli roller  

Amaç: Tanımlama ve taklit yeteneğini geliştirme  

 

Bendeki Değişikliği Bul 

Amaç:  Görsel algıyı geliştirme 

  

Dokun ve Söyle 

Amaç: Duyuları kullanarak nesneleri tanıma 

 

Aynı-Farklı-Benzer 
Amaç: yönergeye uygun hareket edebilme 

 

Çamaşır Yıkıyorum                                                                                                                                                              

Amaç: Farkındalık durumunu arttırma 

Uçurtma 

Amaç: yönergeler ile yol bulabilme 

 

Gemi ile yolculuk 

Amaç: Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlama 

 

 
 

 

 



Dans Eden Kelebekler 

Amaç: Yaratıcılığını geliştirme 

 

Bulut  

Amaç. Hayal gücünü genişletmek 

 

Akşam Evimizdeki Yaptıklarımız 

Amaç: Rol alma becerisi geliştirme 

 

Sevimli tırtıl  

Amaç: duygularını  ifade edebilme 

 

Ormandaki tuzaklar 

Amaç: verilen bir problemi çözebilme 

 

 

 

                                           FEN DOĞA ETKİNLİKLERİMİZ 

 

Boşlukta ki Hava 

Amaç: Havanın küçük alanda ki yerini gözlemleme 

Araç - Gereçler:Pipet, Patates 

Deneyin Yapılışı: Patatesin bir ucundan pipet sokulur. Daha sonra parmak ucu ile pipetin diğer 

kısmı kapatılır. Tekrar parmak açılır ve kapatılır. Havanın pipet içerisinde oynadığı hissedilir. 

 

Sabun ile oluşan desenler 

Amaç: renklerdeki değişimi gözlemleyebilme  

Araç - Gereçler: : kap, süt, gıda boyası, kulak çöpü 

Deneyin Yapılışı: bir kaba süt koyulur ve birkaç damla gıda boyası damlatılır, kulak çöpü 

sütün içine konulduğu zaman bir şey olmadığı görülür daha sonra bulaşık deterjanına 

batırılmış kulak çöpü süte konulduğu zaman renklerin dağıldığı görülür.        

 

Mıknatıs  

Amaç: oluşan değişimi gözlemleyebilme. 

Araç - Gereçler: Su,  mıknatıs.  

Deneyin Yapılışı:  Kapaklara mıknatıslar yapıştırılır ve su yüzeyindeki hareketleri izlenir. Bir 

sopa yardımı ile eğlenceli hale getirilebilir. 

 

Canlanan maya 

Amaç: Balondaki değişimi gözlemleyebilme  

Araç - Gereçler: Maya, balon, su, şeker 

Deneyin Yapılışı: Bir kabın içine 4 çay kaşığı maya, dört yemek kaşığı ılık su ve iki çay kaşığı 

şeker koyarak akıcı bir karışım hazırlayalım. Karışımı bir şişeye doldurup ağzına da bir balon 

geçirelim. Şişeyi güneş gören bir pencere önüne, kaloriferin yanına veya ılık su dolu bir kabın 

içine koyup bekletelim. Bir süre şişenin içindeki karışımın büyüdüğünü, balonun ise şiştiğini 

göreceğiz. 

 

 
 

 

 



Kavanoz içerisinde oluşan hortum 

Amaç Materyaldeki değişimi gözlemleme 

Araç-gereçler: Su, kavanoz, bulaşık deterjanı 

 

Deneyin Yapılışı: Deterjanı suyun içerisine döktükten sonra kapak kapatılır ve karıştırılır.  

 

Suyun Emilmesi 

Amaç: Çeşitli nesnelerin suyu emme özelliğini gözlemleme 

Araç-gereçler: Naylon, yün, pamuk vb. gibi kumaş parçaları 

Deneyin Yapılışı: Öğretmen sınıfa çeşitli dokulardan oluşan kumaş parçaları getirir ve 

çocuklara bu kumaşlara dokunarak hangilerinin suda ıslandığında suyu çekeceği hangilerinin 

suyu çekmeyeceğini sorar. Bu şekilde çocuklardan kumaşları sınıflandırmalarını ister. Daha 

sonra çocuklardan ellerindeki kumaşlara bardaktan su boşaltarak test etmelerini ister. Testin 

sonucunda çocuklardan “neden bazı kumaşlar suyu çekerken bazılarının çekmediği” ile ilgili 

yorumları dinlenir ve yağmurlu ve karlı günlerde nasıl giyinmemiz gerektiği ile ilgili sohbet 

edilir.  

 

Sihirli limon 

Amaç: resimdeki değişimi gözlemleyebilme 

Araç - Gereçler: Kağıt, limon 

Deneyin Yapılışı:  Hazırlanan limon suyuna parmağımızı batırıp beyaz bir kâğıt üzerine 

görünmez resim yapılır. Limon suyu kuruduktan sonra resmimiz sarı boya ile yapılmış gibi 

ortaya çıkacaktır. Eğer bir ütü ile ütülenirse renk bu kez kahverengine dönüşecektir. 

 

Şişedeki sesler 

Amaç: Havanın sese dönüşmesi 

Araç - Gereçler: cam şişe, su 

Deneyin Yapılışı:  Boş bir cam şişeye üflenir. Şişenin içindeki hava titreştiği için ses çıkar.  

Şişeye değişik miktarlarda su koyulur. Su havanın bir bölümünü dışarıya iter. Tekrar şişenin 

ağzına üflediğimizde sesin farklılaştığı gözlenir. Çünkü şişeye ne kadar su koyulursa içeride 

kalan hava o kadar azalır. Az miktardaki hava daha hızlı titreştiği için ses daha tiz çıkar. 

 

Suda açan çiçekler 

Amaç: Suyun Kaldırma Kuvveti 

Araç - Gereçler: Çiçek resmi, Su, Kâğıt, Su koymak için düz kap 

Deneyin Yapılışı: Kesilen çiçekler kenar yaprakları içe doğru kıvrılarak katlanır. Bütün 

çiçekler için aynı işlem uygulanır. Katlama işlemi bittikten sonra düz ve derin olmayan bir 

kaba su doldurulur. Yapılan çiçekler suyun üstünü yavaşça ve katlı yaprakları üst tarafa 

gelecek şekilde bırakılır. Çiçekler suyla temas ettiğinde yavaş yavaş yaprakları açılmaya 

başlar. Böylece çocuklar çiçekler büyümesi için suya da ihtiyaç duyduklarını anlar. 

 

 

BİLGİSAYAR & PROJEKSİYON 

 

 Bilgisayarın faydaları ve zararları 

 Bilgisayar ve aparatlarını tanıma   

 Bilgisayar ve projeksiyon kullanımı 

 
 

 

 



 Görsel eğitim çalışmaları 

 Eğitici ve öğretici oyunlar-belgeseller 

 Eğitici sunumlar 

 

 

 

BİLİMSEL PROJE ÇALIŞMALARI 

 

 Teleskop Yapımı 

 Laptop yapımı 

 

 

SANAT ETKİNLİKLERİMİZ 

 

 Müzik  

 Mimik ve Drama 

 Modern Dans 

 Resim 

 Ebru Sanatı 

 Origami 

 Baskı teknikleri 

 Kil ve Tuz Seramiği Çalışmaları  

 Proje Bazlı çalışmalar  

 

 

 

 

                    

SANATSAL  PROJE ÇALIŞMALARI 

 

Çiçek Bahçesi  

Yaz projesi 

 

MUTFAK ETKİNLİKLERİ 

 

Limonata 

Mevsim Salatası 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Mobil Çalışmaları 

 Tasarlama Sanat etkinlikleri 

 Kesme-Yapıştırma Çalışmaları 

 Boyama Teknikleri Çalışmaları 

 Püskürtme Çalışmaları 

 Kum boyama 

 Baskı çalışmaları 

 3 boyutlu çalışmalar 

 Artık materyal çalışmaları 

 Sınırlı boyama çalışmaları 

 Mandala çalışmaları 

 Grup çalışmaları 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

MÜKEMMELLİYETÇİ AİLELER  

MÜKEMMEL AİLELER DEĞİLDİR 

 

 

 
Anne  babaların çocuk yetiştirme sürecindeki yaklaşımları; çocuğun kişilik 

gelişiminde etkin bir rol oynar. 

  

Çocuk; yetişkin olmanın adımlarını atmak için çocukluk döneminde edindiği bilgi, 

deneyim ve becerilerini kullanır. Mükemmeliyetçi bir  davranış biçimi içinde çocuklarını 

büyüten aileler,  doğru bir yaklaşım biçimi sergilememektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu tip anne babalar;  çocuklarından en doğru davranış biçimini beklemektedir. 

Çocuk yaşamın her alanında en iyisini başarmalı ve en yüksek performansı göstermelidir. Bu 

durumun nedenleri  ve sonuçları  ayrıntılı olarak  yetişkin dili ile  anlatılır. Sonuç iyi olursa 

çocuk çok şey kazanacak, anne baba daha mutlu olacak ve onu daha fazla sevecektir. Bu 

değerlendirme ve konuşma yapılırken çocuğun  sahip olduğu kapasite göz önünde 

bulundurulmaz.  Evde  birçok  alanda kurallar ve sınırlar önceden belirlenmiştir ve çocuk 

buna uymak zorundadır.  Uyulmadığı takdirde keskin sınırlar   ve cezalar  ortaya çıkabilir.  Bu 

tip anne babalar daha çok titiz, temiz  ve düzenlidir.  Evlerinde birçok şeyin yeri belirlidir ve 

asla değiştirilmemelidir.  Mükemmeliyetçi kişilik özellikleri gösteren bu anne babalar kendi 

yaşamlarında ve işlerindeki performanslarında da  başarı odaklıdır. Bu mükemmelliği 

yakalayamadıklarında çabuk mutsuz olabilir öfkelenme tepkileri gösterebilirler. Bu  durum 

çocukları  ve eşleri ile ilişkilerine olumsuz bir şekilde  yansımaktadır. 

  

Bu tip anne babaların çocukları  yaşamın her alanında  en iyi  olmak ister. 

Yenilmeyi  hatta ikinci olmayı bile asla kabul edemez.  Bunun için büyük çaba 

gösterir.  İstenilen hedefe ulaşmak için gereken her şey yapılmalıdır. Örneğin; derslerinin 

hepsinden sınıfın en yüksek puanına ulaşmak için okuldan gelince yemek yer ve hemen ders 

başına oturur.  Uzun sürelerle  çalışır. Sosyal yaşamdan, arkadaşlarından tamamen kendini 

soyutlar. Hedefe ulaştığında kendine güvenir, herkesin ilgi odağı olduğu ve onu sevdiği 

düşüncesine kapılır. Başarı onun için her şeydir.  

 

Ergenlik  ve yetişkinlik döneminde bu çabalar daha çok yoğunlaşır ve 

mutsuzluklar  artma gösterir. Karşı cins tarafından  tercih edilmemek, ilgi odağı olamamak 

büyük mutsuzluklar yaşamasına neden olur. Bu büyük mutsuzluklar intihar düşüncelerini 

beraberinde getirebilir. Aşağılık duyguları yaşayabilir.  Bu çocuklar; başaramadıklarını 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



gördüklerinde  her şeyi bırakma  davranışı da gösterebilir. Sınav dönemlerinde; kaygıları daha 

yüksektir. Başarılı olsa da hedefledikleri gibi başaramayacağı düşüncesi bu kaygı düzeyini  

daha da arttırmaktadır.  

 

Yetişkinlik döneminde de  mükemmel bir iş, mükemmel bir ilişki ,  eş, mükemmel bir 

çocuk hedefler. Bu sonuca ulaşmak için  uzun yıllar gösterilen yoğun çaba bireyi  zamanla 

yormakta  ve fizyolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar için  zemin oluşturmaktadır. 

  

Yaşamda  sağlıklı, mutlu ve başarılı çocuklar / yetişkinler yetiştirmek isteyen anne – 

babalar; çocuklarına güven duyduğunu   ve onu  her koşulda sevdiğini  göstermelidir. 

Onun  farklı bir birey olduğunu, kapasitelerinin, ilgi ve becerilerinin  ona 

özgü  olduğunu  unutmamalıdır. Anne ve baba çocuk için doğru bir model olmayı 

becerebilmelidir. Çocuğun kendi  fikirleri aile içinde alınır ve karar çocuğa bırakılır. Kurallar 

aile içinde birlikte alınmalı ve  bu kurallara ailenin her üyesi uymalıdır. 

 

           ÖZEL BİLİM VE SANAT ANAOKULU 
 

 


