
ETKİNLİKLERİMİZ  

 

JİMNASTİK ATÖLYESİ  

 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE JİMNASTİK  

 Kas kemik yapısının kuvvetlenmesi, 

 Sinir-kas koordinasyonunun mükemmel seviyeye ulaşabilmesi, 

 Bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme ve esneklik kazanabilme, 

 Daha sosyal ve dışa dönük bireyler, 

 Hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu, 

 Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesi, 

 Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme, 

 İletişim kuramayan çocuklarda sosyalleşebilme, 

 Yaşıtları arasında daha aktif ve girişken olabilme, 

 Yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilme, 

 Yaşıtlarına göre daha olgun ve sorumluluk sahibi olabilme… 

 

 

 

 

AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ  

Akıl Oyunları Atölyesinde beyni sistematik düşünme becerisine 

sahip hale getirmek amaçlanmaktadır. Bu atölyede geleceğin 

iş dünyasında söz sahibi olacak olan çocuklarımızın 

stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, 

uzamsal algı becerilerine katkı sağlanmakta, stratejik düşünme, 

mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerileri ile bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve 

sonuca  

ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FEN VE DOĞA,  BİLİM ATÖLYESİ  

 
YUNUS EMRE  Anaokulu Fen ve Doğa Atölyesi;  çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme 

imkânı sağlayan özel bir atölyedir. Fen-doğa programı, dokun, dene ve öğren ilkeleriyle çocuklarımızın yaşayarak ve 

keşfederek öğrenmelerini hedefler. Çocuklarımız doğayla ne kadar etkileşim içindeler? Çevrelerinde ki değişimleri ne 

kadar fark edebiliyorlar? Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak, kendi sebzelerini yetiştirmek, 

küçük canlıları, kuşları gözlemlemek için doğa çalışmalarının işleyişi çok önemlidir. Kuşların kışın beslenmeleri için 

kuş evleri hazırlıyoruz. Ekolojik sistemi tanıyor ve bizim için ne kadar önemli olduğunu öğreniyoruz. Parmak izlerimiz 

aynı mı? Derimiz bizi Nasıl korur? Yağmur yağdırabilir miyiz? Hangisi daha sıcak? Tırtıl Nasıl kelebek oldu? Çiçeğimiz 

Nasıl renklendi? Gibi daha pek çok sorunun cevabını bilim ve doğa atölyesinde öğreniyoruz. 

 

Öğretmenlerimiz,  öğrencileri için çeşitli fen ve doğa etkinlikleri hazırlarlar ve rehber konumunda, iyi bir gözlemci 

olarak, çocukların hepsine çeşitli durumlarla ilgili deneme, tahmin etme, yanılma, gözlem yapma, soru sorma, problem 

çözme, araştırma ve inceleme fırsatları sunarlar. 

 

Bu atölyede dünyayı, etrafımızdakileri, en bilimsel ve temel halleriyle ele almaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza bilimsel 

düşünme becerisi katıp ileriki yaşamlarında üretime katıldıklarında neden, nasıl sorularını sorabilen, yeni düşünceler 

üretebilen, hala merak eden, dünyayı tanımak ve anlamak isteyen çocuklar olsunlar istiyoruz çünkü. Yani aslında 

sınırları olmasın, çılgınca düşünebilsinler ve deneyebilsinler istiyoruz. Peki, biz onların önlerine sınır koyarak 

sınırsızlaştırabilir miyiz? Tabii ki hayır işte bu yüzden atölyemiz var. Fen ve matematik atölyemizde doğayı, organik ve 

organik olamayan materyalleri inceliyoruz. Bu etkinliklerin temelini doğadaki canlı ve cansız varlıklar oluşturuyor, 

insanlar, bitkiler, hayvanlar, dış görünüşleri, yaşam şekilleri, beslenme şekilleri, diğer canlılarla benzer ve farklı 

yönleriyle ayrıntılı şekilde ele alıyoruz. Çeşitli deneyler yapıyoruz ve çocukların merak duygularını ve anlama isteklerini 

daha da perçinliyoruz. 

 

Deneyler 

Fizik Bilimi 

Yaşam bilimi 

Doğa bilimi 

Besinler ,mutfakta bilim 

Keşifler ,icatlar 

Bitkiler,hayvanlar 

Teknoloji 

Belgesel izleme 

Kolleksiyonlar 

Ekolojik Pazar 

Müzede çalışma ,inceleme 

 

 
 

 

 



 

 

MATEMATİK ATÖLYESİ 
 

Matematik  Atölyesi ile çocuklara matematik konusunda donanımlı bir ortam hazırlanmıştır. Atölyedeki 

etkinlikler ile çocukların; bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme 

becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için algı çalışmaları, dikkat ve bellek çalışmaları, 

kalem tutma ve el becerisini geliştirme çalışmaları, problem, çözme eşleştirme, farklılıkları ayırt etme, 

parça-bütün-olay sıralaması, sınıflandırma çalışmaları yapılmaktadır. 

 

Matematik Atölyemizde; basitten karmaşığa, kolaydan zora 

 doğru sıralanması ilkesinden yola çıkarak çocukların belirlenen 

 hedeflere ulaşması yolunda yapılan etkinliklerle; sayıları tanıma, 

 bağlantı kurma; tanıma, eşleştirme, gruplama, farklılıkları ayırt 

 etme, sayılar, basit matematik işlemleri (toplama ve çıkarma), 

 parça-bütün, olay sıralama, grafik çalışmaları, zaman kavramı  

(takvim, saat vb.) belli özelliklerine göre nesne sıralama 

 ve sınıflandırma gibi çalışmaları içeren çalışmalar oyun 

 oynayarak gerçekleştirmektedirler. 

 

Bu bağlamda Matematik Atölyesi, çocuklarımıza; matematiğin değerli ve anlamlı olduğu hissettirerek; 

matematiği eğlenerek benimsettirir  ve öğretir. 

 

 

ÇOCUKLAR  İÇİN FELSEFE ATÖLYESİ 

 

                                      

Çocuklarımızın olaylara farklı açılarda bakabilme, sorgulama, düşünme ve analiz yeteneklerini 

geliştirmelerini önemsiyoruz. Sıra Dışı Düşünme ile öğrencilerimizin olaylara en doğru şekilde 

yaklaşmalarını ve farklı çözüm yolları üretmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. 

 

Kimi düşünürlere göre çocuklar doğal olarak felsefe yaparlar ve filozoflarla oldukça benzer yanları vardır. 

Yaşadığı dünyayı anlama çabası, merakı, cevabını bulana kadar sorusunu sormaktan vazgeçmemesi, 

keşfetme heyecanı ve olan bitene şaşırabilmesi çocukların filozoflarla ortak özelliklerinden sayılabilir. 

Felsefeci olabilmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz merak ve hayret etme yeteneğidir. Bu yetenek aslında 

bütün çocuklarda vardır. Felsefeciler gibi çocuklar için de dünya ve onun üzerinde olan her şey yenidir; 

bu yüzden her şey onların merak ve şaşkınlığını korur (Cevizci, 2010). Çocuk ve felsefe arasındaki 

 



köprüyü yalnızca merak ve şaşkınlık kurmaz. Çocuğun dünyasında olan oyun ve cesaret olmadan da 

felsefe olmaz. Bağlı olduğu belli başlı kurallarına uyulması ahlaki bir görev olarak kabul edilen, amacı 

kendinde olan oyun, büyük ölçüde yoğunlaşma gerektirir. 

 

 

 

ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ                                    

 

Çabuk öğrenmede geleceğin metodu “Akıl  ya da Zeka oyunları” dır. 

Zekâ Oyunları; zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. 

Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metot ‘u olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir. 

Zeka Oyunları Nedir? 

Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi 

becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. 

Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim 

metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların 

zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir. 

 

DİL ATÖLYESİ (ENGLİSH KİDS )                

 

Dil öğrenimi bir süreçtir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri 0–6 yaş grubundayken atılmalıdır. 6 yaş 

sonrasında dil eğitimine başlayan çocukların erken yaşta başlayanlara oranla kelime dağarcıklarının daha kısıtlı 

olduğu ve cümle kurma yetilerinin erken yaşta öğrenenlere nazaran eksiklikler gösterdiği araştırmalarla 

kaydedilmiştir. Bunun sebebi algı mekanizmasının etkinliğini azalmasından başka bir şey değildir. Bu araştırmalar 

bir çocuğun ne kadar erken dil eğitimine başlarsa dil konusunda uzmanlaşmasının da daha kolay olduğunu 

göstermiştir. Çocuklar iyi birer gözlemcidir. Erken yaşlarda algılarının yüksek olmasından kaynaklı yeni bir dili 

öğrenirken ana dili öğrenme prensip ve yollarını hatırlayarak bunları İngilizce öğrenmek içinde kullanabilecek lerini 

kısa sürede fark ederler ve uygulamaya koyarlar. 

* Okul öncesi çocuklar yabancı dili çeşitli aktivitelerle öğrenirler (Oyun Merkezli Öğretim). Buradaki rol modelleri 



öğretmenleridir. Öğretmenler öğrencilerin çeşitli öğrenme tiplerine hitap eden farklı oyunlarla ve sürekli tekrarlarla 

öğrencinin dikkatini çekerler ve öğrenmeye istekli hale gelmelerine yardımcı olurlar. Çocuk, bu süreçte önce 

faaliyeti izler, daha sonra amacı anlar ve yetişkinin konuştuğu dilden gerekli anlamı çıkarır. Bir süre sonra ana 

dilde olduğu gibi yabancı dili de kullanmaya başlar. Bu bir binanın temelden yukarı doğru yavaş yavaş inşa 

edilmesine benzetilebilir. Yetişkinin buradaki görevi binaya destek veren iskele olarak adlandırılabilir. 

* Yabancı dil eğitiminde önemli olan öğrendiği yabancı dili hayatlarının bir parçası haline getirebilmektir. Bu yaş 

grubundaki çocuklar henüz zihnen aşırı bilgiyle yüklü olmadıklarından öğrendiklerini çok daha kolay hafızaya 

alabilmekte ve uzun süreli öğrenimi gerçekleştirebilmektedirler.  

HAYAL  TASARIM ATÖLYESİ (RESİM, SERAMİK , SANAT) 

  

 

Öğrencilerimizin okul müfredatına paralel olarak algılama, düşünme becerilerini ve bedensel eylemlerini öğrenim 

sürecine katarak kendi eserlerini yaratma becerisi kazandırmak ve geliştirmek hedeflenmektedir. 

 

Mutlu Gezegen Anaokulumuzda hayallerin gücüne inanıyoruz. Öğrencilerimizin özgürce hayal kurmaları ve 

hayallerini gerçekleştirmek için Hayal Tasarım Atölyesini hazırladık. Öğrencilerimiz Hayal Tasarım Atölyesi'nde 

hayallerini özel aktivitelerle 3 boyutlu cisimlere taşıyor. 

 

Bu atölye, doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuvar karışımı bir alandır. Eldeki 

proje ile ilgili Uzman Eğitimciler tarafından, haftalık aktiviteler ve kullanılacak malzemeler planlanır ve temin edilir. 

Çocuk kil, resim, kolaj, yağlı boya, çamur, ebru, heykel gibi yeni araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade 

etmeyi öğrenir. 

Bu atölyede değişik türlerde boyalar, çeşitli renk ve türde kâğıtlar, hamur, kil, çamur ve birçok sanat malzemesi 

bulunmaktadır. Çocuğun farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturduğu resim, heykel ve diğer 

çalışmalar sanat atölyesinin temelini oluşturur. Çocuk, sanat atölyesinde yaptığı çalışmalar ile kendisini farklı 

biçimlerde ifade etmeyi öğrenir ve sanat sayesinde kendisi, diğerleri, geleceği ve dünya hakkında hissettiklerini 

özgürce, dışarıya aktarma fırsatı bulur. 

Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlayarak akıl 

yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, oranlar 

arası ilişki kurma gibi becerileri kazandırır. Çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişmesine yardımcı 

olur. Sanat eğitiminde amaç; sanatçı yetiştirmekten öte kişinin toplumda bir birey olabilmesi, sosyalleşmesi, 

düşünme, kavrama, sorunların üstesinden gelme, üretme becerisi gibi pek çok özellikleri kazandırmaktır. Sanat 

etkinlikleri arasında boyama, kesme yapıştırma, yoğurma gibi birçok etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikler 

içerisinde çocuğun yaratıcılıklarına ortam sağlaması, üç boyut kavramının gelişmesi bakımından farklı türdeki 



yoğurma maddelerinin sanat atölyesinde belirli aralıklarla ve sürelerle kullanılması çocuğun gelişimi için çok 

önemlidir. 

3-6 yaş grubu çocuklarda seramik eğitiminin kişiliğe, sosyalleşmeye ve kişisel becerilerine yönelik yararları vardır. 

Kendine güven duymasını sağlayan ,  Sabırlı olmayı aşılayan , Kavga kızgınlık gibi dürtülerini, öfke ve kin gibi 

duygularını seramik ana malzemesi olan kil ile yok eden, Kendini ve işini anlatabilme becerisini arttıran, Gözlem 

ve dikkat etme becerilerini geliştiren, Bağımsız düşünebilme ve korkudan uzak özgür hareket edebilme 

becerilerini geliştiren bireyler yaratıyoruz. 

 

MÜZİK ATÖLYESİ 

                                 
Müzik, konuşma ve dans, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. İster çocuk-genç, ister yaşlı, ister engelli olsun 

her insanın içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır. 

 

Müzik ve ritim 

Müzik deneyimleri(müzikal sesler ,ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları) 

Müzik eşliğinde hareket 

Yaratıcı Dans 

Müzikle öykü oluşturma 

Şarkılar ve parmak oyunları 

 

Bu atölyemiz, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark 

etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Ritim duygusunun 

gelişimi, dans ve hareketleri uygun bir senkronizasyon içinde gerçekleştirme, dinleme ve uygun sesler 

çıkartabilme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenen bu atölyede farklı müzik aletleri ve materyaller ile çocuğun 

müziğe karşı bir farkındalık ve pozitif bir algı geliştirmesi amaçlanır 

 

OYUN ATÖLYESİ  

                                



Eğlenceli ve eğitici oyunlarımızı hazırlarken çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlardan destek alıyoruz. 

Her zaman çocuk dostu malzemeler kullanıyor, rengarenk duyusal oyunlarımızı mümkün olduğunca yenilebilir 

materyallerden oluşturuyoruz. 

Özgürce yaratıyoruz, boyuyoruz, elliyoruz, kirleniyoruz, okuyoruz, dinliyoruz, görüyoruz, tadıyoruz, pişiriyoruz, 

farklılıkları keşfediyoruz, grupluyoruz, ayırıyoruz, rengârenk oluyoruz, şekilden şekile giriyoruz, şekil veriyoruz, 

yapıyoruz-bozuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, yapıştırıyoruz, söküyoruz… 

Çok ama çok eğleniyoruz ! 

 

 

 

Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları 

 

  

Okuma yazamaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel 

faaliyetleri artmaktadır. Bu çalışmalar çocukta sağlıklı öğrenmeyi gerçekleştirmesi için yaşamın içine girerek 

ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazırbulumuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri 

içermektedir.  Asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Çocuğun yazması zihinsel gelişiminin 

yanı sıra el-göz koordinasyonu,  parmak kaslarının ve kemiklerinin gelişiminin tamamlanmasına bağlıdır. Okuma 

yazmaya hazırlık çalışmaları içerisinde yer alan etkinliklerle bu alanlar desteklenerek çocukların okul olgunluğunu 

kazanmaları sağlanır. 

Masal Yolu Atölyesi 

                        



          

Çocuklara yönelik masal atölyesinde çocuklarla hem “Masal yolu” etkinliği yapılarak, çocukların kendi 

masallarını anlatmaları sağlanacak hem de zevkle dinleyecekleri bir masal yolculuğuna çıkacaklar. 

 

SATRANÇ ATÖLYESİ 

                          

Bu atölyede; 

 Süratli ve doğru düşünme 

 Olaylara yorum getirebilme 

 Kendine güven, planlı hareket edebilme 

 Dikkatini yoğunlaştırabilme 

 Mücadele ederek zorluklar karşısında yılmama gibi birçok konuda çocukların gelişimine katkı sağlayacaktır. 

 DANS ATÖLYESİ 

                                 

Çocukların erken yaşta dansa başlamaları beden farkındalıklarını ve yaratıcılıklarını geliştirdiği gibi onların dans 
becerilerini de geliştirerek sosyal alanlarda özgüven kazanmalarına yardımcı olur. Dans çocuklarımızın bedensel, 
zihinsel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunur, bu da çocukların vücutlarını tanımlamalarına, güçlendirmelerine, 
doğru duruş özelliği kazanmalarına, müzik kulağının gelişmesine, bir bütüne ait olma hissinin oluşmasına, 
sorumluluk almasına ve bunun gibi birçok becerinin kazanılmasına ve/veya gelişmesine olanak tanır. Dans 
insanın yaratıcılığını kullanarak dansa kendinden de bir şeyler katabilmesi için fırsat sağlar, bu da çocukların 
özgün ve yaratıcı düşünme ve uygulama becerisini ortaya koyması için bir olanak olmakla birlikte bu becerilerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

 

                           

MUTFAK ATÖLYESİ 



                                

 
   Mutfakta besin hazırlama çalışmaları, çocukların zevk aldığı çalışmalar olup çocukların fen ile 

ilgili pek çok kavramı öğrenmesini de sağlar. Çocuklar, mutfakta besin hazırlama çalışmalarında 

karışımdaki her bir maddeyi ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı, renk değişimlerini inceleme, 

karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenebilirler. Çocuklar mutfak çalışmalarında 

yönergeleri takip edebilirler. Sağlıklı ve iyi beslenmenin önemini kavrayabilir ve yeni yiyecekleri 

 tadabilirler. 

   Bunun için öğretmen çocuklara mutfakta ölçme, karıştırma ve yoğurma yapabilecekleri fırsatlar 

sunmalıdır. Öğretmen men mutfak çalışmalarında sürecin önemli olduğunu ürünün önemli 

olmadığını unutmamalıdır. Öğretmen yiyecek hazırlama deneylerinde çocukların aktif olmalarını 

sağlamalıdır. Çocukların planlanan aktivite için ölçmesi, karıştırması ve oluşum aşamasında 

yiyeceklerdeki değişimleri gözlemesi, sonunda ürünü tatması sağlanmalıdır. Öğretmen ürünün 

oluşumu sürecinde çocuklar ile yiyeceklerdeki yapısal, renk ve tat ile ilgili değişimler hakkında 

konuşabilir. Örneğin, kek yaparken kekin pişmesi gözlenebilir, değişimleri ara ara incelenebilir. 

Öğretmen bu amaçla mutfakta basit ölçü kalıpları, kek kalıpları, mikserler, kaşıklar, ölçü 

kaşıkları, robotlar bulundurabilir. 

   Okul öncesi dönem çocukları için okul öncesi kurumlarda yapılan mutfak etkinliklerinin önemi 

aslında çok fazladır. Okul öncesi dönem çocukları daha psiko-motor koordinasyonlarını yeni yeni 

geliştirmeye başladığı sıralarda çatal , kaşık , bıçak tutmayı ve bunları düzgün bir şekilde 

kullanmayı öğrenir. Yiyeceklerdeki değişimleri sürekli olarak gözlemleyen çocuklar kendi 

ihtiyaçlarını da kendileri gidermeye başlarlar. Okul öncesi dönem çocukları mutfak etkinlikleriyle 

beraber ; 

 Araçları tanıma ve kullanma 

 Çeşitli çalışma yöntem ve teknikleri kullanma 

 Keşifler, icatlar 

 Mutfak çalışmaları 

 Daha önce bilmediği tatları tatma 

 Yemekten hoşlanmadığı besinleri arkadaşları yediği için yeme 

 Kendi ihtiyaçlarını yeri geldiğinde tek başına karşılama 

 Besinlerdeki değişikliklerin farkına varma 

 Tatları öğrenme vb. becerileri kazanırlar. 

 

 

BRANŞ DERSLERİMİZ 



Halk Oyunları ve Modern Dans 

                                     

Yaşamda önemli ölçüde mutluluğa,sosyalleşmeye ve daha birçok sosyal ve fiziksel gelişime 

katkısı olan geleneksel halk oyunlarımız ve modern dansta alanında uzman öğretmenimiz 

çocuklarımıza rehberliğiyle katkıda bulunacaktır. 

 

BALE  

                          

Klasik balenin temelinde, kişinin hem zihninin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır. Bu bakımdan bale, 

çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine büyük fayda sağlayan bir sanat dalıdır. 

– Bale eğitimleri klasik müzik eşliğinde yapılır. Bu durum çocuğun, müzik kulağının gelişmesine olanak sağlar. Bu 

sayede çocuk, müziğe nasıl eşlik etmesi gerektiğini öğrenir. 

– Bale eğitiminde, vücut çok önemlidir. Bu nedenle bale yapılmadan önce mutlaka esneme hareketleri 

yapılmalıdır. Aksi durumda kaslar yırtılabilir veya vücutta incinmeler meydana gelebilir. Bale eğitiminde yapılan 

hareketlerde vücut, uzatılarak çalışılır. Bu durum, çocuğun kas yapısının düzgün bir biçimde gelişmesine yardımcı 

olur. 

– Bale, büyük bir disiplin gerektirir. Bu koşulla birlikte bale eğitimi alan çocuk, öğrendiği disiplini hayatının her 

alanında uygulamaya başlar. 

– Çocuklar balede belli masal karakterlerini canlandırırlar. Masallarda ve hikâyelerde yer almak, hayal güçlerinin 

gelişmesine katkı sağlar. 

– Bale eğitimi sırasında yapılan vücut hareketleri, içe basma, taban düşüklüğü, hafif omurga eğrilikleri gibi 

hastalıkların tedavisinde destekleyici rol oynar. 

– Çocuğun duruşu düzelir, esnek bir vücut yapısı oluşur. 

– Klasik bale adımlarının belirli bir düzen ve ölçü içerisinde öğrenilmesi, çocuğun el-kol-bacak koordinasyonu 

kurmasını sağlar. 

– Bale eğitimi alan çocuk sağlıklı beslenmeyi öğrenir, güçlü bir bünye kazanır, bağışıklık sistemi güçlenir. 

– Bale eğitimi alan çocuk, özgüven sahibi olur ve hayat boyu kendini çevreye karşı daha iyi ifade eder. 



Zor ve yorucu bir dans olan bale, her şeyden önce sabır ve sevgi gerektirir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, erken 

yaşta başlanılması tavsiye edilen balenin çocuklar üzerinde birçok bakımdan faydası vardır. Zamanla elde edilen 

başarılar ve gösterilen olumlu tepkiler çocuğun yapmış olduğu dansa olan sevgisini ve ilgisini daha da 

arttıracaktır. 

 

 

Yaratıcı Drama 
 

                               

Çocukların yaratıcılık özelliklerini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan yaratıcı 

drama etkinliğimiz, çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim 

becerilerini geliştiren bir programdır. Yaratıcı/eğitici drama yöntemiyle, çocukların yaşantılarından yola çıkarak yaşadığımız 

çevreye duyarlılık kazandırmak, çevre bilinci oluşturmak ve bu bilinci toplumun değişik katmanlarına yaygınlaştırmaktır.     

Drama atölyesi çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil gelişimlerine 

yönelik yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımının kullanıldığı atölyedir. 

    

     Drama atölyesinde eğitici oyuncaklar, kostümler, kukla sahnesi ve kuklalar aracılığıyla 

çocukların iç dünyasına ışık tutmak, onları desteklemek ve farklı alternatifler sunmak 

amaçlanmaktadır. 

 

    Böylece, çocuğun kendi vücudunu ve özelliklerini tanıma, bedenini çok yönlü kullanabilme, 

farkındalık kazandırma, bağımsız düşünmesini sağlama, işbirliğine yönlendirme, insana ve 

doğaya karşı duyarlılık yaratma, karşısındakine saygı duyma, dinleme, anlama, kendini ifade 

edebilme, fikirlerini savunabilme, yaratıcılığını ve estetik bilincini geliştirme, kendine güven 

duyma, karar verme ve uygulama yeteneğini geliştirerek hayata karşı bir duruş sergilemesini 

sağlayacaktır. 

 

 

RİTM  



                                 

Müzik eğitimi, okul öncesi çağlarda bireyin gelişimi için çok önemlidir. Özellikle de 

insanoğlunun daha anne karnındayken tanıştığı ritim duygusunun küçük yaşlarda 

çeşitli yöntemlerle eğitmenler yardımıyla geliştirilmesi müzik eğitimine temel 

oluşturmaktadır.Çocukların ritim eğitimini kolay algılaması ve tepkide bulunması aslında doğuştan itibaren 

içlerinde bulunan ritim duygusunun açığa çıkarılmasıdır. Duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilme, zamanlama, 

tempoyu yakalayabilme, müzikle hareket edip durabilme, dinlemeyi öğrenme, bir enstrüman çalabilmeyi öğrenme 

ritim eğitiminin temel taşlarını oluşturmaktadır.Bu çalışmalar sonucunda çocuk üzerinde zamanlama duygusu, 

konsantrasyon süresinin artması, hafızanın gelişmesi, duyulan ritmin ya da müziğin beyin, kulak ve ellerle 

koordinasyonunun sağlanması, dinlemeyi öğrenme, grup çalışmasını öğrenme gibi çok önemli gelişimler 

gözlemlenir. Böylece çocuğun bir grup içerisinde birey olarak uyum sağlaması; özgüveninin gelişmesinde, 

sosyalleşmesinde, kendi yeteneklerini keşfetmesinde, paylaşmayı öğrenmesinde, kendini kontrol edebilmeyi, 

durabilmeyi öğrenmesinde büyük önem taşımaktadır. Çocukların ritmik yetenekleri, dinlemeleri, yaratıcılıklarını 

geliştirmeleri için doğru yönlendirilmeleri gerekmektedir. Ritim eğitimi verilirken öğretilen enstrümanın doğru 

tutulması, doğru sesleri çıkarabilmek için yapılması gerekenler, oturuş pozisyonu, ellerin doğru kullanılması, temiz 

seslerin çıkarılması konusunda eğitimcilerin doğru yaklaşımları çok önemlidir.Oyunlarla yapılan eğitimde hem 

çocuklar çok eğlendikleri için çabuk öğrenecekler, hem de kalıcı ve etkili bir öğrenme sağlanacaktır 

 

                           

 

 

 

 DEĞERLER VE KARAKTERLER EĞİTİMİ  

 



                     

Mutlu Gezegen Anaokulumuzda çalışmalar birkaç adımda yürütülür. İlk adımda, öğrencilerin konuyla ilgili 

tartışıp, fikir üretmeleri sağlanır. İkinci adım; farkındalık kazanmaları amacıyla çeşitli oyunları grup 

çalışmalarını içerir. Üçüncü adımda ise artık kazandırılmak istenen konu ile ilgili aktif olmaları, günlük 

yaşamda kullanmaları beklenir. 

  

“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, 

vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel 

değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan 

eğitim materyallerini  kullanırlar. Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. 

Değerler eğitiminin yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. 

Söz konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin 

vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir. Program; ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle 

değerler eğitimi programı planlanırken aile katılımına önem verilmelidir. Program; öğrencilerin unutulmaya yüz 

tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara 

uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler. Ayrıca hazırlanan panolar ile çocukların görsel algılanmaları sağlanır. 

 

Çocuklarımızın yaşamlarında daha başarılı ve mutlu bireyler olmaları, toplum içinde iyi bir insan ve iyi bir 

vatandaş olarak yer alabilmeleri amacıyla karakter eğitimi çalışmaları yapılmakta. Fakat karakter eğitimini bir 

programını yaparak bir müfredatla, sistemle, bu müfredata eşlik eden etkinliklerle, aile katılımlarıyla, bu eğitimi 

destekleyen afişlerle, oyunlarla, dramalar ve uygulamaları ile yaparak yaşayarak ilkesini benimseyerek 

vermekteyiz. 

 

Karakter Eğitimi çalışmalarında amaç; çocuklarımıza tüm sene boyunca etkinlikler yoluyla evrensel yaşam 

değerlerini öğretmektir. Bu doğrultuda her ay sınıf ve belirlenen konular ile ilgili değişik etkinlikler  yapılır. Resimler 

yaparak, şiir ve hikayeler  yazarak ve de drama etkinliklerinde küçük roller alarak konuları özümsemeye başlarlar. 

 

Neden Karakter Eğitimi? 

Küreselleşen dünyamızda, kişisel dinamiklerin her gün daha da önem kazandığı yadsınamaz bir gerçektir. 

Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, etik değerlerin, duyguların, sağlıklı 



iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla olasıdır. Kişilerin bunları gerçekleştirebilmesi için gerekenler öğretilebilir. 

Etik değerleri bilen ve bu değerlere sahip olan kişiler yaşamda başarı kazanmış kişilerdir. Ayrıca, etik değerleri 

bilmek ve onlara sahip olmak doğrudan sınav başarısını da olumlu etkiler. Karakter eğitimi programı diğer adıyla 

“Etik Değerler” programıdır. 

 

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası ‘iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu 

göstermiştir. 

 

Bu nedenle, etik değerlerin eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. 

 

Etik değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal 

yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu 

gereken bir eğitimdir. 

 

Bu eğitim yukarıdaki açılardan ‘önleyici’ bir yaklaşım içinde olmayı, etik değerler açısından farkındalık yaratmayı 

amaçlar. İlişkiler çatışmaya dönüşmeden, eğitim ile çocuklara etik değerlerin öğretilmesi hedeflenmiştir. Odak 

noktamız etik değerlerin anlaşılması ve uygulanmasıdır. 

 

Bu programın amacı ve felsefesi etik değerler yönünden farkındalık yaratmaktır. Etik değerler yönünden 

farkındalık; başarılı ve daha doyurucu bir yaşam için gerekli becerilere sahip olmaktır. Etik değerler 

okuryazarlığının, farkındalığının bu becerileri geliştireceği ve besleyeceği umulmaktadır. 

 

Her Şeyden Önce Eşduyum 

Eşduyum 

Kişilik eğitiminde bize en çok yardımcı olacak kavram ‘eşduyum’dur. Eşduyum (empati) kendimizi karşımızdakinin 

yerine koymak, karşımızdakini anlamak anlamını taşır. 

Çocuklarımıza ve çocuklarımıza evrensel değerleri öğretirken sık sık eşduyum kavramından faydalanabiliriz. 

Kendimize nasıl davranılmasını arzu ediyorsak, diğerlerine öyle davranmamızın doğru olacağı açısı çocuklarımıza 

ve çocuklarımıza vereceğimiz değerler eğitiminin hareket noktası olabilir. 

Karakter Eğitiminin Ana Öğeleri 

EVRENSEL TEMEL ETİK DEĞERLER karakterin altı temel taşını belirler. Bu özelliklere sahip kişiler güçlü 

kişilerdir. 

GÜÇLÜ KİŞİLİĞİ OLAN BİR İNSAN; 

GÜVENİLİRDİR 

 Her açıdan dürüst davranır. 

 Doğru söyler. 

 İçtendir. 

 Yanlış yönlendirmez. 

 Hile yapmaz. 

 Diğer kişilere zarar vermez. 

 Güvene dayalı bir ilişkide önemli bilgileri karşısındakinden saklamaz. 

 Kopya çekmez. (Okulda ve işyerinde) 

BAŞKALARINI DÜŞÜNÜR 

 Duyarlı, merhametli, sevecendir. 

 Paylaşımcıdır. 



 Çevresindekilere kendisine davranılmasını istediği gibi davranır. 

 Başkalarına yardım eder. 

 Bencil değildir. 

 Acımasız ve kötü niyetli değildir. 

 Yardımcıdır. 

 Vefalıdır. 

 Gerçek dosttur. 

SORUMLU DAVRANIR 

 Harekete geçmeden önce düşünür. 

 Hareketin tüm bu davranıştan etkilenecek kişiler üzerindeki olası sonuçlarını hesaba katar. 

 Uzun vadeyi düşünür. 

 Güvenilirdir. 

 Seçimlerinin sonuçları için sorumluluğu kabul eder. 

 Mazeret belirtmez, bahane bulmaz. 

 Kendi yanlışları için başkalarını suçlamaz. 

 Başkalarının başarısını kendisinin başarısı gibi üstlenmez. 

 Onu örnek alanlara iyi örnek olur. 

MÜKEMMELLİĞİ YAŞAMAK  

 Elindekilerin en iyisini yapar. 

 Gayret etmeyi sürdürür, ucunu bırakmaz, vazgeçmez. 

 Çalışkan, özenli ve gayretli olur. 

ADİLDİR 

 Herkese eşit, adaletli davranır. 

 Açık görüşlüdür. 

 Diğerlerinin ne söylediklerini ve duyumsadıklarını anlamaya çalışır. 

 Başkalarının hatalarından haksızca faydalanmaz. 

 Hakkından fazlasını almaz. 

HERKESE SAYGI GÖSTERİR 

 Kibar ve inceliklidir. 

 Herkesi meziyetleri ile değerlendirir. 

 Hoşgörülü, bireysel farklılıkları kabul edici ve takdir edicidir. 

 Aşağılamaz. 

 Herkese iyi davranır. 

 Başkalarını kötü niyetle kullanmaz veya yönlendirmez. 

 Sömürmez. 

 Bireylerin kendi yaşamları hakkında karar verme haklarına saygı gösterir. 

         

İYİ VATANDAŞTIR 

 Kurallara ve kanunlara uyar. 

 Görevini yapar. 

 Görevlilere görevlerini yerine getirmesinde saygı gösterir. 

 Bilgi alır. 

 Oy verir. 

 Komşularını, ailesini, toplumunu, ülkesini, işverenini, iş arkadaşlarını yani ilişkide olduğu herkesi korur. 



 Vergisini öder. 

 Topluma gönüllü hizmette bulunur. 

 Çevresini korur. 

 Doğal kaynakları korur. 

 Derslerde Öğretilen Konu Başlıkları 

 Dürüstlük 

 Düşüncelilik 

 Saygı 

 Sevgi 

 Merhamet 

 Sorumluluk 

 Adalet 

 İyi Yurttaş Olmak 

 Erdemlilik 

 Verdiği Sözü Tutmak 

 Sadakat 

 Dostluk 

 Vefa 

 İlkeli Olmak 

 Çalışkanlık 

 Kibarlık 

 Zamanında Olmak 

 İyi Dinleyici Olmak 

 Hazırlıklı Olmak 

 Paylaşımcılık 

 Hoşgörü 

 Hedefleri Olmak 

 Yanında Olmak 

  

 


