
Eğitim hayatına 2015-2016 

Öğretim Yılında başlayan 

Anaokulumuzda öğrencileri-

mize, “Sevgi Temelli  Erken 

Çocukluk Eğitim Progra-

mı”mızı uygulamaktayız. 

Programın temelinde; okul 

öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden çocukların zen-

gin öğrenme deneyimleri ara-

cılığıyla sağlıklı büyümeleri-

ni; motor, sosyal ve duygusal, 

dil ve bilişsel alanlarda geli-

şimlerinin en üst düzeye ulaş-

masını ve ilkokula hazır bu-

lunmalarını sağlamak  yer 

almaktadır. Programımız, 

çocuklarımızın gelişim düzey-

lerine ve özelliklerine daya-

nan ve bu anlamda, tüm alan-

ların geliştirilmesini esas 

alan  bir süreçtir. 

Programımızın temel özellik-

leri; çocuk merkezli, esnek, 

sarmal, eklektik , dengeli ve oyun 

temelli olmasıdır. İçerikte, keşfe-

derek öğrenme ve yaratıcılığın 

geliştirilmesi ön plandadır. Gün-

lük yaşam deneyimlerinin ve ya-

kın çevre olanaklarının eğitim 

amaçlı kullanılması özendirilmek-

tedir. Temalar ve konular amaç 

değil araç olarak kullanılmakta-

dır. 

Okulumuz Programında; “Milli 

Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 

Eğitim Programı” na paralel ola-

rak  kazanımlar baz alınmış ve 

çocukların gelişimsel özellikleri 

dikkate alınarak (3-4-5 yaş) üç 

farklı yaş grubuna göre program 

düzenlenmiştir. Üzerinde durdu-

ğumuz  temel  başlıklar; keşfede-

rek öğrenmek, yaratıcılığın geliş-

tirilmesi, günlük yaşam deneyim-

lerinin kullanılması, kültürel mi-

rasın yaşatılması, evrensel değer-

lerin fark ettirilmesi ve benimse-

tilmesidir. 

Aile katılımı ile desteklenecek 

olan programımız, sizlerin zaman 

zaman misafir edileceği zaman 

zaman da evde destekleyeceğiniz 

etkinliklerle bezenmiştir. 

Öğrencilerimizin bireysel geli-

şimlerinin önemle izlendiği süre-

cimizde değerlendirmeler, her 

öğrencinin kendi içindeki gelişi-

mini takip edecek şekilde planlan-

mıştır. 

Başkent Ailesi olarak önceliğimiz, 

temeline sevgiyi koyduğumuz eği-

timimizle çocuklarımızın sağlıklı 

ve mutlu bireyler olarak yetişme-

lerini sağlamaktır.   

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  

Özel Ayşeabla Anaokulu 



Güne Merhaba ve Yoklama Pa-

nosu: Öğrencilerimiz okula gel-

diklerinde, fotoğraflarını, sınıfın 

panosunda bulunan “ev” resmin-

den “okul” resmine yapıştırarak 

güne başlarlar. Gün sonunda, 

fotoğrafların “okul” resminden 

“ev” resmine geçirilmesi ile et-

kinlik tamamlanır. 

Takvim ve 

Hava Duru-

mu Günü, 

haftayı ve ayı 

tanıma etkin-

liğidir. Soyut 

kavramları 

somutlaştırma 

amacına yö-

nelik bilişsel 

etkinliklerle gerçekleştirilir. 

Haftanın Çocuğu 

Okulumuzda “Haftanın Çocuğu” 

uygulaması, öğrencilerimizin sos-

yal gelişimlerini ve özgüvenlerini 

desteklemek amacıyla yapılmakta-

dır. Her öğrencimiz seçildiği hafta 

boyunca “Haftanın Çocuğu” kimli-

ğiyle, sınıf öğretmeninin yanında 

yardımcı olarak görev alır. Öğren-

cimizin velisi de  aynı hafta, sınıf 

öğretmeni ile belirleyecekleri bir 

günde, kendi hazırladığı bir etkinli-

ği sınıfta uygulamak üzere okulu-

muzda yer alır. 

 

 

Cuma Postası 
Her Cuma velilerimizle bir 

“bilgilendirme” bukleti paylaşı-

lır. “Cuma Postamız”da bir son-

raki hafta planlanan eğitim etkin-

liklerimiz hakkında kısa bilgiler, 

doğum günlerimiz, öğretmenleri-

mizin ve yönetimimizin kısa not-

ları vb. bilgiler alır. 

Güzel Sanatlar 

Öğrencilerimizle; çevrelerindeki 

olay ve olguların estetik özellikle-

rini fark edebilme, çevrelerini 

düzenleyebilme, estetik özellikler 

taşıyan özgün ürünler oluştura-

bilme becerilerini kazandırma 

çalışmaları yapılır. Farklı sanat 

dallarını ve sanatçıları tanıma 

çalışmaları ile de sanat eserlerini 

koruyan ve sanatçılara değer ve-

ren birey olmaları hedeflenir. Bu 

amaçla, ünlü ressam ve müzis-

yenler eserleri ile okulumuza ko-

nuk edilir. Onların eserleri göz-

lemlenip, hayat hikayeleri dinle-

nir ve etkinlikler yapılır.  

Ayrıca “Seramik”, “Görsel Sa-

natlar”,“Müzik” ve“Orff” ders-

leri ile güzel sanatlarla ilgili  ça-

lışmalar desteklenmektedir.  

Okul Rutinlerimiz 

Göster-Anlat: Her gün uygula-

nan bu etkinlikte amaç, öğrenci-

lerin kavramsal kazanımlarının 

grup ile paylaşılması; nesne tanı-

tımından yola çıkılarak kendi be-

cerilerinin farkına varmalarını 

sağlamaktır. Her gün sınıftan se-

çilen bir öğrenci, evden getirdiği 

ve arkadaşları ile paylaşmak iste-

diği nesneyi tanıtarak etkinliği 

gerçekleştirmektedir.  

Doğayla Buluşuyoruz 

Bilim Mutfağı: Öğrencilerimize deneyler, gözlemler, araştırmalarla 

yaşayarak öğrenme; canlılar dünyasında aktif gözlem yapabilme be-

cerilerini kazandırmak hedeflenir. 

Çevre Etkinlikleri: Doğa, kuşkusuz hayatımızın bir parçasıdır. Bu 

ayrılmaz parçamızı doya doya yaşatmak ve çevre bilincini içselleştir-

mek için her gün en az bir dersimiz açık havada yapılır. 

Mevsimsel Etkinlikler: Mevsimlere uygun el becerisi, sanat etkin-

likleri ve beyin fırtınası etkinlikleri ile çocuklarımızda mevsimlerin 

somut olarak şekillenmesi ve her mevsimden ayrı keyif almaları hedeflenmektedir. Etkinliklerimiz, mevsi-

mine uygun kıyafetler giyilen açık hava etkinlikleri ile de desteklenir. 

 

 

 

Projelerimiz 

Haydi Babalar Okula   Atıkların Geri Dönüşümü 

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Birlikte Kitap Okuma 

Minik TEMA 



Sınıf Sunumları: Öğrencilerimi-

zin aynı anda katıldıkları grup 

etkinliğidir. Önceden belirlenen 

sınıflımız drama atölyesinde tüm 

arkadaşlarına küçük sürpriz bir 

Sosyal Beceri Destek Eğitim 

Programı 

PDR Birimi ile“İyi İnsan Yetiştir-

me” hedefine yönelik olarak ça-

lışmalar yapılmaktadır. Böylece 

kültürel değerlerin aktarıldığı ve 

yaşayan değerlerin paylaşıldığı 

bir program izlenmektedir.  

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalış-

maları 

İlkokula hazırlık olarak adlandı-

rılan bu çalışmalarla, el-göz ko-

ordinasyonunun sağlanması 

amaçlanmaktadır.   Görsel ve 

işitsel beceri gelişimlerinin des-

teklenmesi için; eşleştirme, sıra-

lama, sınıflama, sayma, ilişki ku-

rabilme becerilerini kazandırma 

çalışmaları yapılır. 

Hareket Eğitimi 

Okul öncesi çocukların temel ge-

reksinimlerinden biri de hareket-

tir. 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 ve Dans Eğiti-

mi” ve  “Drama” dersleri yer 

almaktadır. Ayrıca, öğrencileri-

mizin temiz hava ve hareket ihti-

yaçları göz önüne alınarak kış ya 

da bahar, mevsim fark etmeksizin 

okul bahçesine öğretmenleri ne-

zaretinde çıkarılması günlük 

programımız içerisinde yer al-

maktadır. 

Akıl Oyunları 

Her hafta “Akıl Oyunları” modü-

lünde “Matematik Oyunları”, 

Tarih-Sanat”, ”Geleneksel Oyun-

lar” ve “Doğayla Buluşuyorum” 

başlıkları altında ki konularda  

farklı etkinlikler düzenlenir. Akıl 

Oyunları çerçevesinde konular 

aynı zamanda “Satranç” dersi ile 

pekiştirilir. 

Meraklı Kutu: 

Her öğrencimizin kendi hazırla-

yacağı bir “meraklı kutu”su var-

dır. Yılsonuna kadar öğrencileri-

mize her tema için cuma günleri 

merakla bekledikleri bir sürpriz 

görev yerleştirir. Bu  bazen farklı 

sayılarda nesne bulmak, bazen 

toplamanız gereken materyaller 

olur. 

Parti 

Temalarımız paralelinde ve 

önemli günlerde  “Parti” uygula-

ması yapılır. Partilerde belirle-

nen tema doğrultusunda eğlenceli 

yarışmalar ve dans aktiviteleri 

düzenlenir. 

Pazartesi: Oyuncak Günü/

Oyuncaksız Gün 

Çarşamba: Kitap Günü 

Cuma: “Cuma Postası”  

 

Geziler 

Çocukların ilgisini çekecek yöre-

sel, kültürel, sosyal ve güncel 

önem taşıyan her mekân bizim 

için doğal öğrenme ortamıdır. Bu 

alanlar; çevremizdeki tarihî bir 

bina, müze, bir ressamın sanat 

atölyesi, konser salonu, spor sa-

lonu, matbaa, fabrika vb. bir yer 

olabilir. Okulumuzda; çocukların 

araştırma yapma, problem çözme 

ve olayı yerinde gözlemleme yolu 

ile doğrudan öğrenme gereksi-

nimlerini karşılamak amacıyla 

çeşitli geziler yapılır. 

Mutfak Etkinliği 

Öğrencilerimize sağlıklı beslenme 

sunulmakta ve “sağlıklı beslenme 

yolları” onlarla paylaşılmakta-

dır. Geleneksel mutfak kültürü-

müzden örnekler, öğrencilerimiz-

le birlikte yaşatılmaya çalışılmak-

tadır. 

 

 

 

Haftanın Önemli Günleri 
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