Banu BENGÜ KOÇYİĞİT
Montessori ve Çocuk Gelişimi Eğitmeni

O Okulumuz; 2009 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığına bağlı olarak açılmıştır.
O Uluslararası Çocuk Üniversitesi Kreşi;

O Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini
O
O
O
O
O
O

sağlıklı bir şekilde tamamlamış,
Kendisine ve çevresine karşı duyarlı,
Özgüveni olan,
Çok yönlü düşünebilen, sorgulayan,
Kendi haklarını savunurken başkalarının hak ve hürriyetlerine
saygı duyan,
Farklı kültürleri tanıyan,
Türk milli değerlerini benimseyen, ATATÜRK'ü anlayan ve
seven bireyler kazandırmayı hedeflemektedir.
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Özel Günlerimiz
Pazartesi: Oyuncak günü (Sivri, kırılacak, savaş ve dövüş içerikli
oyuncak göndermeyiniz.) Uygun olmayan oyuncakları
öğretmenlerimiz kaldırabilir.

Salı: Kitap günü (Çocuklarımızın yaşına uygun evde okuduğunuz
kitaplardan uygun olanları gönderebilirsiniz.)
Çarşamba: Göster anlat günü (Çocukların evden getirdikleri nesneleri
arkadaşlarına gösterip, anlatırlar.)

Cuma: Puzzle günü (Çocuklar yaş grubuna uygun evden getirdikleri
puzzle’ları grup halinde yaparlar.)
0-2 Yaş: 2-4 parça
2-3 Yaş: 8-12 parça
3-5 Yaş: 20-60 parça
5-6 Yaş: 40-100 Parça
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Montessori Eğitim Felsefesi
O Çocuğu temel alarak geliştirilen
O

O
O

O

bir sistemdir.
Aktiviteler primer çocuklar
tarafından yapılır.
Çocuklar hem bireysel hem de
gruplar halinde çalışırlar.
Amaç; çocukta var olan
potansiyel yetenekleri keşfetmek
ve desteklemektir.
Bir diğer amacı ise; çocuğa
sadece bilgi aktarmak değil,
çocuğun araştırma ve öğrenme
isteğini uyandırmaktır.

Montessori ve Waldorf felsefesi ışığında hazırlanan, akademik ve oyun temelli
Uluslararası Çocuk Üniversitesi eğitim programını uygulanmaktayız.
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Waldorf Eğitim Felsefesi
O

Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel
açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişebilmesini
amaçlar.

O

Çocukların bireyselliğini, özgüvenlerini ve bütünlüğünü destekler.

O

Çocukların birbiriyle rekabet etmektense birbirlerine saygı duyarak,
yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri teşvik edilir.
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Waldorf Eğitim Felsefesi
O

Steiner’a göre her çocuğun bir potansiyeli vardır ve bu potansiyel
uygun koşullar sağlandığında ortaya çıkar.

O

Bunun için acele ettirmeye gerek yoktur.

O

Waldorf yaklaşımıyla; çocukta öğrenme merakı oluşturulması,
gelecekte ihtiyacı olan akademik becerileri geliştirebilmesinin bir ön
koşulu olarak kabul edilmektedir.

6

Waldorf Etkinlik Bahçesi
O Çocuklar fiziksel etkinliklerle gelişir.
O Dışarıda oyun oynamak onların yaratıcılığını

güçlendirir.
O Doğayla bağ kurmak, çocuklarımıza çevrelerindeki
dünyaya karşı algılarının daha açık olmasını öğretmek
demektir.
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Türkçe Dil Etkinlikleri
O Okul öncesi eğitim programlarında çocukların

tüm gelişimleri açısından çok önemli olan ve
her gün tekrar edilmesi gereken, öğretmen
rehberliğinde yapılan grup etkinliklerinden
oluşmaktadır.
O Bu etkinlikler; çocukların sözcük
dağarcıklarını geliştirmelerine, sözcükleri
doğru ve yerinde kullanabilmelerine, duygu ve
düşüncelerini ifade edebilmelerine, kitap
sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı
edinebilmelerine yardımcı olur.
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Türkçe Dil Etkinlikleri
O Çember Zamanı
O Grup sohbeti yapılır.
O Karşılıklı konuşma

şeklinde devam edilir.
O Çocuklar; günlük olaylar
ve etkinliklerle ilgili duygu
ve düşüncelerini ifade
ederler.
O Çocuklar; duygu ve
düşüncelerini sözel
ifadelerle aktarma imkanı
bulurlar.
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Türkçe Dil Etkinlikleri
O Bilmece: Çocuklara ipuçları verilerek neden sonuç

ilişkilerini kurabilmelerine yardımcı olan Türkçe
etkinlikleridir.
O Tekerleme: Tekerlemelerle çocuklar doğru konuşmayı
ve kelimeleri doğru söylemeyi, yeni kelimeleri, çeşitli
ses ve dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
O Parmak Oyunu: Genellikle el ve parmakla oynanan,
çocuğun küçük kas, dil, düş gücü, duygusal, sosyal
gelişimine yardımcı olan oyunlardır.
O Şiir: Çocukların kıyaslamaya dayanan düşünce tarzını
harekete geçirir. Bu yönüyle şiir çocukların benzetmeler
yapabilmelerine ve kullandığı kelimelerin dışında da
kelimeler kullanmalarına destek olur. Ritim duygusunun
kazanılmasına da yardımcı olur.
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Türkçe Dil Etkinlikleri
O SCAMPER:
O Yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi için kullanılan,

uygulaması kolay ve eğlenceli, standart zihinsel kalıpların
dışına çıkılmasını sağlayan, öğretimsel bir tekniktir.
O Öğrencilerin düşünmedikleri ya da düşünemedikleri
yönleri de düşünmelerini, yaratıcılıklarını ve düşünme
becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.
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Yabancı Dil Etkinlikleri
O İngilizce Dil Eğitimi
➢ Tüm yaş gruplarına (2-6 Yaş Native speaker)
➢ Çocuklarımız; gün boyunca İngilizce’yi, doğal

olarak edinim yoluyla öğreniyorlar.
O Rusça Dil Eğitimi
➢ 3-6 yaş gruplarına 2. dil olarak verilmektedir.
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O Fen ve Matematik etkinliklerini

kapsar.
➢ Bağımsız öğrenen ve eleştirel

düşünebilen bireyler yaratmak.
➢ Öğrencilerin fen ve
matematikteki öncü kavramları
anlamalarını sağlamak.
➢ Temel fen ve matematik
becerilerinin önemini göstermek.
➢ Fen ve matematiğe karşı olumlu
bir tutum edinilmesini sağlamak.
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Kodlama ve Robotik
O Algoritmik düşünme

O Analitik düşünme
O Eleştirel düşünme
O Yaratıcı düşünme
O Neden – Sonuç

ilişkisi
O Problem çözme
O İş birliği ve iletişim
O Özgüven
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Zeka ve Akıl Oyunları
O Çocuklar arasında iletişim kurma, konuşma, yardımlaşma gibi

özellikleri güçlendirmektedir.
O Dikkat ve bellek sürelerini uzatmaktadır.
O Olaylar ve problemler karşısında hızlı ve doğru karar verme
yeteneklerine olumlu katkı sağladığı bilimsel araştırmalarla
kanıtlanmıştır.
O Amerika'da Berkley Üniversitesi'nden Dr. Silvia ve arkadaşlarının
yaptıkları çalışmada; haftada iki kez 1-2 saat zeka oyunu oynayan
çocukların IQ puanlarında yaklaşık 13 puanlık bir artış
gözlemlenmiştir.
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Satranç
O Okulumuzda 4-5-6 yaş gruplarına
O

O
O

O
O
O
O

verilmektedir.
Çabuk ve doğru düşünebilmeye
yardımcı olur, olaylara doğru
yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini
geliştirir.
Planlı hareket etmenin önemini ve
gerekliliğini kavratır.
Yakın dostluklar kurup daha çok
sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının
zenginleşmesine yardımcı olur.
“Kendine güven” duygusu aşılar ve
bunu geliştirir.
Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp
kavramasına yardımcı olur.
Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan
varlıklar haline getirir.
Özgürce düşünmeyi tetikler.
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Okuma Yazma Eğitimi
O Anasınıfımızda okuma-yazmaya hazırlık eğitimi verilmektedir.

O Yazı Çalışmaları

O Okuma Çalışmaları
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Beden ve Koordinasyon Eğitimi
O Çocukların sosyal, duygusal, zihinsel
O
O
O
O
O

Paten

gelişimlerine katkı sağlar.
Küçük ve büyük kasların motor
gelişimini destekler.
Çocuğun bedenini tanıması ve daha iyi
kullanmasını sağlar.
Düzgün duruş alışkanlıkları kazandırır.
Daha sosyal bir gelişimi destekler.
Sinir-kas koordinasyonunu sağlar.

Dans ve Jimnastik
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ORFF ve Müzik Atölyesi

Orff ve Ritm Çalışmaları

O Orff eğitimi; doğaçlama, dans,

ritim, drama ve hareketi esas alıp,
çocuğun kendini özgürce dışa
vurabileceği temeller üzerine inşa
edilmiştir.
O Çocuklara etrafı ile uyumu, birlikte
iş yapma duygusunu, doğaçlama
yeteneğini ve önemlisi
yaratıcılığını geliştiren bir tekniktir.

Melodika Çalışması

Özel Piyano Çalışmaları
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Drama
O Okul öncesi eğitim bireyin yaşamında önemli bir yere

O

O
O
O

sahiptir.
Okul öncesi dönemi boyunca bedensel, psikomotor, sosyal,
duygusal, zihinsel, dil gelişimi büyük ölçüde
tamamlanmaktadır.
Drama oyunun gücünü eğitimde kullanan bir alandır.
Doğaçlama dramanın temelini oluşturur.
Çocuklar kendilerini özgürce ifade etme olanağı
bulmaktadır.
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Değerler Eğitimi
O Değerler, sosyal ve duygusal gelişimi gerçekleştirmenin önemli

bir aracıdır.
O Bireyin sağlıklı bir kişiliğe sahip olabilmesi için temel değerlerin
öğretilmesi, eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitimde
mutlaka ele alınması gereken bir konudur.
O Bu yönüyle bakıldığında aileden sonra gelen ilk formal eğitim
basamağı olan okul öncesi eğitim bireylere değer kazandırma
açısından hayati önem taşımaktadır.

21

Sanat Atölyesi
O Sanat eğitimi ile çocuk, doğa

ile insanlar arasındaki
ilişkileri tanır, yaşamın
zenginliğini görerek yaratıcı
özgün düşünce birikimiyle
onun gelecekteki entelektüel
gelişimine de olanak sağlar.

Görsel Sanatlar

Ebru

Seramik
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ÖZEL ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ KREŞ ve GÜNDÜZ BAKIMEVİ
HAFTALIK DERS PLANI
PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

08:00- Okula geliş, Selamlaşma, Paylaşım
09:00 çemberi, Sabah sporu.
OYUNCAK GÜNÜ
09:00- SABAH KAHVALTISI
09:30

Okula geliş, Selamlaşma, Paylaşım
çemberi, Sabah sporu.
KİTAP GÜNÜ
SABAH KAHVALTISI

Okula geliş, Selamlaşma, Paylaşım
çemberi, Sabah sporu.
GÖSTER-ANLAT GÜNÜ
SABAH KAHVALTISI

Okula geliş, Selamlaşma, Paylaşım Okula geliş, Selamlaşma, Paylaşım
çemberi, Sabah sporu.
çemberi, Sabah sporu.
PUZZLE GÜNÜ
SABAH KAHVALTISI
SABAH KAHVALTISI

09:40- Türkçe dil etkinliği
10:10

Türkçe kitap etkinliği

Göster – Anlat saati
Oyun ve Drama etkinliği

English circle time

Puzzle saati

10:20- Mutfak etkinliği
10:50

GEMS (Matematik etkinliği)

Spor (Jimnastik, Beden
koordinasyonu)

Ebru çalışması,
Seramik çalışması

Müzik (Ritim ve vurmalı çalgılar
eğitimi)

11:00- English speaking (Waldorf
11:30 bahçesinde)

English song & Dance (Waldorf
bahçesinde)

English speaking (Waldorf
bahçesinde)

English song & Dance (Waldorf
bahçesinde)

English speaking (Waldorf
bahçesinde)

11:45- ÖĞLE YEMEĞİ
12:15

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ

12:30- UYKU SAATİ
14:00

UYKU SAATİ

UYKU SAATİ

UYKU SAATİ

UYKU SAATİ

14:15- Örüntü çaışması
14:45

Waldorf bahçe etkinliği (Değerler Waldorf bahçe etkinliği (SCAMPER) Örüntü çalışması
eğitimi)

Waldorf bahçe etkinliği (Doğa)

15:00- İKİNDİ KAHVALTISI
15:30

İKİNDİ KAHVALTISI

İKİNDİ KAHVALTISI

İKİNDİ KAHVALTISI

İKİNDİ KAHVALTISI

15:45- Listening English story
16:15

Vocabulary studies

Listening English story

GEMS (Fen etkinliği)

Vocabulary studies

16:25- Dikkat etkinliği (Resimdeki gizli
16:55 nesneyi bulma)

Zeka ve Akıl oyunları

GEMS (Fen etkinliği)

Zeka ve Akıl oyunları

GEMS (Matematik etkinliği)

17:00- Gün sonu, serbest oyun zamanı ve Gün sonu, serbest oyun zamanı ve Gün sonu, serbest oyun zamanı ve
18:00 eve dönüş
eve dönüş
eve dönüş

Gün sonu, serbest oyun zamanı ve Gün sonu, serbest oyun zamanı ve
eve dönüş
eve dönüş

***Montessori ve Waldorf felsefesi ışığında hazırlanan, akademik ve oyun temelli Uluslararası Çocuk Üniversitesi Eğitim Programı uygulanmaktadır.
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ÖZEL ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ KREŞ ve GÜNDÜZ BAKIMEVİ
HAFTALIK EĞİTİM PLANI
PAZARTESİ

SALI

Okula geliş, Selamlaşma,
Paylaşım çemberi, Sabah sporu.
OYUNCAK GÜNÜ
SABAH KAHVALTISI

Okula geliş, Selamlaşma, Paylaşım
çemberi, Sabah sporu.
KİTAP GÜNÜ
SABAH KAHVALTISI

Okula geliş, Selamlaşma, Paylaşım
çemberi, Sabah sporu.
GÖSTER-ANLAT GÜNÜ
SABAH KAHVALTISI

Okula geliş, Selamlaşma,
Paylaşım çemberi, Sabah sporu.
SABAH KAHVALTISI

Okula geliş, Selamlaşma, Paylaşım
çemberi, Sabah sporu.
PUZZLE GÜNÜ
SABAH KAHVALTISI

09:4010:10

Proje çalışması

Robotik ve kodlama

Göster – Anlat
Oyun ve Drama etkinliği

Sanat etkinliği

Puzzle zamanı

10:2010:40

Okuma, Yazma eğitimi

Okuma, Yazma eğitimi

Spor (Paten, Beden koordinasyonu) Okuma, Yazma eğitimi

Müzik (Enstrüman eğitimi)

10:5011:20

Sanat etkinliği (Resim
yapıyorum)

Akıl ve Zeka oyunları (Sudoku…
vb.)

SCAMPER

GEMS (Fen etkinliği)

GEMS (Matematik etkinliği)

11:3012:00

Waldorf bahçe etkinliği
(SCAMPER)

Waldorf bahçe etkinliği (Grup
oyun etkinliği)

Waldorf bahçe etkinliği (Doğa)

Dikkat etkinliği (Resimdeki gizli
nesneyi bulma)

Waldorf bahçe etkinliği (Değerler
eğitimi)

12:1512:45

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ

13:0013:30

GEMS (Matematik etkinliği)

Ebru çalışması,
Seramik çalışması

Okuma, Yazma eğitimi

Akıl ve Zeka oyunları (Sudoku…
vb.)

GEMS (Fen etkinliği)

13:4014:10

Vocabulary studies

Kitap, Hikaye zamanı

Mutfak etkinliği

English projects

Okuma, Yazma eğitimi

14:2014:50

Listening English story

GEMS (English maths)

Örüntü çalışması

Find and paint shapes

Vocabulary studies

15:0015:30

İKİNDİ KAHVALTISI

İKİNDİ KAHVALTISI

İKİNDİ KAHVALTISI

İKİNDİ KAHVALTISI

İKİNDİ KAHVALTISI

15:4016:10

English speaking (Waldorf
bahçesinde)

English song & Dance (Waldorf
bahçesinde)

English speaking (Waldorf
bahçesinde)

English song & Dance (Waldorf
bahçesinde)

English speaking (Waldorf
bahçesinde)

16:2016:50

Satranç

Arts & crafts

Suggested sentence structures

GEMS (English maths)

English activity

17:0018:00

Gün sonu, serbest oyun zamanı
ve eve dönüş

Gün sonu, serbest oyun zamanı ve Gün sonu, serbest oyun zamanı ve
eve dönüş
eve dönüş

Gün sonu, serbest oyun zamanı
ve eve dönüş

Gün sonu, serbest oyun zamanı ve
eve dönüş

08:0009:00
09:0009:30

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

***Montessori ve Waldorf felsefesi ışığında hazırlanan, akademik ve oyun temelli Uluslararası Çocuk Üniversitesi Eğitim Programı uygulanmaktadır.
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