12.10.2015

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL
AYŞEABLA ANAOKULU

Değerli Velimiz,
Anaokulu öğrencilerimize,
2015-2016 Öğretim Yılı itibariyle sizlerin de desteği
ile “Sevgi Temelli Okul Öncesi Eğitim Programı” mızı
uygulayacağız. Programın
temelinde; okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden
çocukların zengin öğrenme
deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor,
sosyal ve duygusal, dil ve
bilişsel alanlarda gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını
ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak yer almaktadır. Programımız, çocuklarımızın gelişim düzeylerine ve
özelliklerine dayanan ve bu
anlamda, tüm alanların geliştirilmesini esas alan bir süreçtir.

Programımızın temel özellikleri;
çocuk merkezli, esnek, sarmal,
eklektik , dengeli ve oyun temelli olmasıdır. İçerikte, keşfederek öğrenme ve yaratıcılığın
geliştirilmesi ön plandadır. Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim
amaçlı kullanılması özendirilmektedir.Temalar ve konular
amaç değil araç olarak kullanılmaktadır.
Okulumuz Programında; “Milli
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitim Programı” na paralel olarak kazanımlar baz alınmış ve
çocukların gelişimsel özellikleri
dikkate alınarak (3-4-5 yaş) üç
farklı yaş grubuna göre program
düzenlenmiştir. Üzerinde durduğumuz temel başlıklar; keşfederek öğrenmek, yaratıcılığın
geliştirilmesi, günlük yaşam de-

neyimlerinin kullanılması, kültürel mirasın yaşatılması, evrensel
değerlerin fark ettirilmesi ve
benimsetilmesidir.
Aile katılımı ile desteklenecek
olan programımız, sizlerin zaman zaman misafir edileceği zaman zaman da evde destekleyeceğiniz etkinliklerle bezenmiştir.
Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerinin önemle izlendiği sürecimizde değerlendirmeler, her
öğrencinin kendi içindeki gelişimini takip edecek şekilde planlanmıştır.
Başkent Ailesi olarak önceliğimiz,temeline sevgiyi koyduğumuz eğitimimizle çocuklarımızın
sağlıklı ve mutlu bireyler olarak
yetişmelerini sağlamaktır.

Okul Rutinlerimiz
Yoklama Panosu: Öğrencilerimiz okula geldiklerinde,
fotoğraflarını, sınıfın panosunda bulunan “ev” resminden “okul” resmine yapıştırarak güne başlarlar. Gün
sonunda, fotoğrafların
“okul” resminden “ev” res- Güne Merhaba ve Sabah
mine geçirilmesi ile etkinlik Sporu: Güne enerjik ve mutlu
başlamak ve büyük kas motor
tamamlanır.
gelişimini desteklemek amacı
ile uygulanır. Hava uygun olduğunda etkinlik bahçede gerçekleştirilir.

Takvim ve Hava Durumu
Günü, haftayı ve ayı tanıma
etkinliğidir.Soyut kavramları
somutlaştırma amacına yönelik bilişsel etkinliklerle
gerçekleştirilir.

Haftanın Önemli Günleri
Göster-Anlat: Her gün uygulanan bu etkinlikte amaç,
öğrencilerin kavramsal kazanımlarının grup ile paylaşılması; nesne tanıtımından
yola çıkılarak kendi becerilerinin farkına varmalarını
sağlamaktır. Her gün sınıftan seçilen bir öğrenci, evden getirdiği ve arkadaşları
ile paylaşmak istediği nesneyi tanıtarak etkinliği gerçekleştirmektedir.

İstasyon Çalışması: Öğrencilerimizin aynı anda katıldıkları grup etkinliğidir. Önceden belirlenen sınıflara
ayrılan öğrencilerimize;
farklı öğrenme merkezlerinde ve farklı öğretmenlerle,
yaratıcılıklarını destekleyen
etkinlikler uygulanır.

Pazartesi: Oyuncak Günü
Çarşamba: Kitap Günü
Cuma: “Cuma Postası”

Fen ve Çevre Etkinlikleri / Mevsimsel Etkinlikler
Bilim Mutfağı: Öğrencilerimize deneyler, gözlemler, araştırmalarla yaşayarak öğrenme; canlılar dünyasında aktif gözlem yapabilme becerilerini kazandırmak hedeflenir.
Çevre Etkinlikleri: Doğa, kuşkusuz hayatımızın bir parçasıdır. Bu ayrılmaz parçamızı doya
doya yaşatmak ve çevre bilincini içselleştirmek için her gün en az bir dersimiz açık havada
yapılır.
Mevsimsel Etkinlikler: Mevsimlere uygun el becerisi, sanat etkinlikleri ve beyin fırtınası
etkinlikleri ile çocuklarımızda mevsimlerin somut olarak şekillenmesi ve her mevsimden ayrı keyif almaları hedeflenmektedir. Etkinliklerimiz, mevsimine uygun kıyafetler giyilen açık
hava etkinlikleri ile de desteklenir.
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Dil Atölyesi
Okul olarak
deneyimlerimiz, öğrencilerimizin dil
gelişimlerinin,
yetiştikleri sosyo-kültürel ortamın avantajı ile üst seviyede olduğunu göstermektedir.
Bu gerçekten hareketle öğrencilerimizin diğer ihtiyaçları doğrultusunda okulumuza özgü “Dil Atölyesi Gelişim Programı” uygulanmaktadır. Öğrencilerimizde; dilimizin temel kuralları ile yakından ilişkili “eş anlamlılık,
“karşıt anlam” , “çokluk”
kavramları ile “cümle oluşumu” gibi konularda
farkındalık yaratmak
amacı ile düzeye
uygun çalışmalar
yürütülür.

100 Gün Kutlamaları
28 Eylül 2015 tarihinde başladığımız okul yolculuğumuzun 100. Gününü sizlerle
birlikte kutlamayı planlamaktayız. Bu amaca yönelik
olarak gerçekleştireceğimiz
etkinliklerimizi sizlerle zaman zaman paylaşılacaktır.

Yaşayan Değerler Eğitimi
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Kurumu) tarafından desteklenen “Değerler Eğitimi”
projesi; demokrasi, saygı,
adalet, özgürlük gibi evrensel değerlerin öğrencilere
kazandırılmasında telkin yollu
değil, “etkinlik
temelli” yaklaşımları esas almaktadır. Öğrencilerimizi akademik açıdan başaGeziler
rılı bireyler olaÇocukların ilgisini
rak yetiştirirken,
çekecek yöresel, külonların temel intürel, sosyal ve günsani değerleri becel önem taşıyan her mekân nimsemiş olmalarını sağlabizim için doğal öğrenme or- mak amacıyla okulumuzda
tamıdır. Bu alanlar; içinde
PDR Birimi ile birlikte
bulunulan yörenin tarihî bir “Yaşayan Değerler Eğitimi”
binası, müzesi, bir ressamın projesi yürütülmektedir. Aysanat atölyesi, konser salorıca, kültürel mirasın devamnu, spor salonu, matbaa,
lılığı konusunda öğrencilerifabrika vb. bir yer olabilir.
mizde farkındalık yaratılmaOkulumuzda; çocukların
sına yönelik etkinliklerle, olaraştırma yapma, problem
ması gereken kültür değerleçözme ve olayı yerinde gözri verilmektedir.
lemleme yolu ile doğrudan
öğrenme gereksinimlerini
karşılamak amacıyla çeşitli
geziler yapılır.

Okuma-Yazmaya Hazırlık
Çalışmaları
İlkokula hazırlık olarak adlandırılan bu çalışmalarla,
el-göz koordinasyonunun
sağlanması amaçlanmaktadır. Görsel ve işitsel beceri
gelişimlerinin desteklenmesi
için; eşleştirme, sıralama,
sınıflama, sayma, ilişki kurabilme becerilerini kazandırma çalışmaları yapılır.

Mutfak Etkinliği
Öğrencilerimize
sağlıklı
beslenme sunulmakta ve
“sağlıklı beslenme yolları”
onlarla
paylaşılmaktadır.
Geleneksel mutfak kültürümüzden örnekler, öğrencilerimizle birlikte yaşatılmaya

Hareket Eğitimi
Okul öncesi çocukların temel
gereksinimlerinden biri de
harekettir. Çocukların hareket ihtiyacı, oyun etkinlikleri
sırasında doğal olarak karşılanabilir. Ancak, programda
yer alan psiko-motor alanındaki amaçlara ulaşmak için
özellikle planlanmış hareket
gelişimi çalışmaları yapılması da önem taşımaktadır.
Bu amaçla okulumuz programında “Beden Eğitimi”,
“Ritim Eğitimi” ile “Dans
ve Bale” dersleri yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin temiz hava ve hareket ihtiyaçları göz önüne alınarak
kış ya da bahar, mevsim fark
etmeksizin okul bahçesine
öğretmenleri nezaretinde çıkarılması günlük programımız içerisinde yer almaktadır.
Haftanın Çocuğu
Okulumuzda “Haftanın Çocuğu” uygulaması, öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini
ve özgüvenlerini desteklemek
amacıyla yapılmaktadır. Her
öğrencimiz seçildiği hafta
boyunca “Haftanın Çocuğu”
kimliğiyle, sınıf öğretmeninin
yanında yardımcı olarak görev alır. Öğrencimizin velisi
de aynı hafta, sınıf öğretmeni
ile belirleyecekleri bir günde, kendi hazırladığı bir etkinliği sınıfta uygulamak
üzere ailemizde yer alır.

Güzel Sanatlar
Öğrencilerimizle; çevrelerindeki olay ve olguların estetik
özelliklerini fark edebilme,
çevrelerini düzenleyebilme,
estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme
becerilerini kazandırma çalışmaları yapılır. Farklı dallardaki sanat dallarını ve sanatçıları tanıma çalışmaları
ile de sanat eserlerini koruyan ve sanatçılara değer veren birey olmaları hedeflenir.
Bu amaçla, her ay bir ressam ve bir müzisyen okulumuza konuk edilir. Onların
eserleri gözlemlenip hayat
hikayeleri dinlenir ve onlarla birlikte çalışmalar yapılır.
Yıl boyunca sergi gezileri de
programda yer almaktadır.
Ayrıca “Seramik”, “Görsel
Sanatlar”,“Müzik”,“Orff”
ve“Drama” dersleri ile güzel sanatlarla ilgili çalışmalar desteklenmektedir.

Cuma Postası
Her Cuma velilerimizle bir
“bilgilendirme” bukleti paylaşılır.“Cuma Postamız”da
bir sonraki hafta planlanan
eğitim etkinliklerimiz hakkında kısa bilgiler, doğum günlerimiz, öğretmenlerimizin ve
yönetimimizin kısa notları
vb. bilgiler alır.

Akıl Oyunları
Her hafta “Akıl Oyunları”
başlığı altında“Gazeteciyim,
Hattatım, Haritacıyım, Ansiklopedi Karıştırıyorum,
Kütüphanede Misafirim, Barış İçin Çalışıyorum, Sosyal
Yardım Yapıyorum” konularından birini kapsayan etkinlikler düzenlenir. Ürünler,
velilerimizle paylaşılır.Bu
konudaki beceriler, aynı zamanda “Satranç” dersi ile
pekiştirilir.

Parti
Her ay “Ayın Partisi” uygulaması yapılır. Partilerde belirlenen tema doğrultusunda
eğlenceli yarışmalar ve dans
aktiviteleri düzenlenir.

