
 

 

Dünden Bugüne 
Özel Küçük Mucitler Anaokulu 2015 yılında İstanbul Kartal’da hizmet vermeye başlamış, hizmet 

kalitesini yükselterek ve özgün uygulamalarla geçmişle gelecek arasında köprü olma anlayışı 

çerçevesinde üstün eğitimli insanların yetişmesine katkı vermektedir. 

Müstakil Anaokulu olarak eğitim veren kurumumuz bölgenin en büyük sosyal alanına sahip 

olmakla birlikte 2020 yılında yeni yatırımlarıyla başarılı hizmetinin ivmesini her geçen gün 

artırarak yeni hedeflere yürümenin gururunu taşımaktadır. 

 

 



2022 Yılı Mayıs-Haziran ayında Okulumuzun ön bahçesinde yapılacak olan 
Kümes hayvanlarından oluşan hayvanat bahçesi, aynı alanda botanik bahçe, survivor 
alanı öğrencilerimizin eğitimlerine sunulacak olup; arka bahçemizde yüzme 
eğitimlerinin de verileceği bir havuz, basketbol vb. sporların yapılabileceği alan 
oluşturulacaktır.  

 
Kurumsallaşma adına yapılan bir diğer yenilik Küçük Mucitler ismine yakışır 

şekilde öğrencilerimizin bilime olan ilgilerini artırıp onları robotik kodlama eğitimiyle 
tanıştırmak istiyoruz. Eylül- Haziran ayı içerisinde yıllık planlarını da siz velilerimizle 
paylaşıp kodlama eğitimlerinin yanı sıra aylık bilim dergisini de öğrencilerimizle 
paylaşacağız. 

 
Yabancı dil eğitimleri noktasında yaş gruplarına uygun programlarla Küçük 

Mucitler olarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. 
 
Dönem içerisinde çocuklarımızın kültürel zenginliklerine katkı sunmak adına 

sanatsal faaliyetler yıllık planda daha fazla yer ayrılacak böylece belirli gün ve 
haftalarda öğrencilerimizin çalışmalarında sanatsal faaliyetler daha fazla yer alacaktır. 

 
Pedagog desteği noktasında öğrencilerimizin Liderlik ve Karakter 

olgunluklarını ön plana çıkaran çalışmalara daha fazla yer verilecektir. 
 
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yılda bir proje hayata geçirilecek ve sene 

sonu şenliklerinde proje sonuçlarından oluşan bir sunum velilerimizle paylaşılacaktır. 
 
Eğitimin en önemli unsurlarından biri olan akıl ve zeka oyunları önümüzdeki 

yıl eğitim programının içinde daha detaylı yer alacaktır. 
 
 
 
2022-2023 Eğitim Öğretim yılında beraber olmak dileğiyle 

 
Sağlıklı Günler Dileriz… 



Okul öncesi dönemde çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal 

gelişimlerinin desteklenmesinde spor önemli rol oynar. 

Çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlamasının yanı sıra 

estetik bir görüntüye sahip olmalarına sağlamaktadır. Ayrıca 

kas ve kemik yapılarının güçlenmesini de desteklemektedir. 

Dolayısıyla yıllık plan doğrultusunda öğrencilerimize bireysel 

spor ve takım sporları öğretisi ve disiplini bu ilkelere bağlı 

olarak kazandırılmaktadır. 2022-   2023 Eğitim Öğretim 

Döneminde Eylül ayından itibaren Temel jimnastik hareketleriyle başlayıp 

aletli jimnastik ve bireysel sporlarla öğrencilerimizin gelişimine katkı sunulması ve 

öğrencilere aylık olarak testler yapılarak ilgi envanterlerinin oluşturulup velilerimize 

bilgi verilmesi hedeflenmiştir. 

 

Eylül Temel Jimnastik 

Ekim Çocuk Yogası 

Kasım Badminton 

Aralık Dikkat Çalışması ( Parkur ) 

Ocak Okçuluk 

Şubat Step-Aerobik 

Mart Basketbol-Voleybol-Futbol 

Nisan Bocce 

Mayıs Doğa yürüyüşü- Trekking 

Haziran Survivor 

 

 

 



Çocuklarımız doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, 
tutum ve ilgi geliştirir. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre 

arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç 
becerileri edinir. Bilimsel araştırma yaklaşımını 

benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üretir. Çevre 
bilinci ve çevreye karşı duyarlı davranışları oluşturur. 
Bitkiler dünyasını tanır. Pratik bahçıvanlık ve bitki 
yetiştiriciliği konusunda bilgi edinir. 

Okulumuzda yapılması planlanan botanik bahçeyle 
birlikte öğrencilerimizin toprakla bütünleşmesi ve 
çevresini tanıması sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

Öğrencilerimizin doğal 
yaşama    karşı 
tepkilerini ve 
hayvanlarla olan 
bağını 
güçlendirmek 
adına yapılacak 
olan 
çalışmalarımız 
önümüzdeki yılın 
eğitim programına 
dahil edilmiştir. 

 

 

 



 

 

Çocuklar okul öncesi eğitimde ve ilköğretimin ilk 
yıllarında kodlama, algoritma, robotik kodlama 

derslerini masallar, oyunlar ve ahşap oyuncaklarla 
öğreniyorlar. Bu materyaller çocukların sorun 
çözmeyi öğrenmesini hedefliyor. Mantık yürüterek 
zihinden hesap yapabilme yetileri gelişiyor. 
Matematik ve dört işlem öğrenmeden problem 
çözmenin fikrini anlamalarını sağlıyor. Farkındalık 
oluşturmak adına öğrencilerimiz dönem 
içerisinde kodlama eğitimi alma ayrıcalığını 
yaşayacaklar. Yıl içerisinde her ay düzenli olarak 
3-6 yaş öğrencilerine özel Tubitak dergisini de 

öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

Müzik derslerimizin amacı; 
sesler&notalar& ritimler ile düşünme, 
farklı sesleri tanıma ve yeni seslerle 
ritimler oluşturma, müzik aleti çalma 
ve ritim duygularını notalar&sesler 
yoluyla geliştirmektir. Çocuk bu 

yolla  yaratıcı düşünebilme yönünden özgün bir 
ürün oluşturabilme imkanı bulur.



İngilizce etkinliklerimizi planlarken öğrencilerin farklı 
öğrenme şekillerine eğilimleri göz önünde tutularak el işi 

ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı 
teknikleriyle her öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. 

 

 

 

 

Eylül Selamlaşma-Tanışma 

Ekim Hayvanlar-Drama-Dinleme-Konuşma 

Kasım Doğa-Soru-Cevap- Anlatım-Canlandırma 

Aralık Aile Bireylerini Tanıma 

Ocak Resimler Gösterir ve Tanıtır 

Şubat Öğrendiklerini Tekrar Eder 

Mart Şarkı Söyler-Ezberler 

Nisan Renkleri ve Sayıları Tanır 

Mayıs Anahtar Kelimeleri Öğrenir-Söyler 

Haziran Resimleri Eşleştirir ve Kazanımları Tekrar 
Eder 

 

 

 

 



 

 

3-6 Yaş dönemindeki 
çocukların, geleceğine yönelik atacağı 
adımları daha sağlam almasını sağlar. 
Çocuklarımızın tüm gelişimlerini daha 
verimli şekilde takip altına almak için 
düzenli olarak testler yapılmaya 
devam edilecektir. Lider ve 
Sorumluluk sahibi bireyler olması 
adına çalışmalar titizlikle 
yürütülecektir. 

 

 

Eylül Oryantasyon 

Ekim Kendini Tanır-Rol ve Sorumluluklarını Bilir 

Kasım Aile Bireylerini Tanıma-Yakın Çevresindeki 
İnsanların Mesleklerini Tanır 

Aralık Kişisel Alanını ve Güvenliğini Bilir 

Ocak Öfke ve Duygu Kontrolünü Sağlar 

Şubat Teknoloji Bağımlılığını Anlar 

Mart İletişim Becerilerini Geliştirir 

Nisan Dikkat Çalışmalarına Katılır 

Mayıs Öz Bakım Becerisi Kazanır 

Haziran Yaratıcı Düşünme Becerisi Edinir 

 

 



 AKIL VE ZEKA OYUNLARI 
 MUTFAK ETKİNLİKLERİ 
 GÖRSEL SANATLAR  
 MÜZİK VE RİTİM 
 DENEY ETKİNLİKLERİ 
 SOSYAL SORUMLULUK  
 BAHARA MERHABA 

 
 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM 
DÖNEMİNDE BİRLİKTE OLMAK 

DİLEĞİYLE… 
 
 

Detaylı Bilgi İçin 

0216 377 00 17 

0506 025 10 25 
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