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FIRST
TERM

SECOND
TERM

Describes the source of sound / Determines the direction it is coming from.

Rolls/reaches in different directions.

Makes sounds similar to the given sound.

Crawls a certain distance.

Pronounces words correctly.

Climbs a certain height, descends from a certain height, jumps.

Adjust the tone of voice when speaking.

Catches thrown objects / Shoots towards the target.

Makes eye contact while listening / speaking.
DİL ALANI
LANGUAGE AREA

Performs actions in accordance with verbal instructions.

Collects and arranges objects in rows / Places objects on top of each other.
Attaches / detaches / transfers objects from container to container.
Draws lines in accordance with instructions.
Pulls off / squeezes / shapes objects.
Uses scissors correctly.
Folds the material as requested.

Asks / answers questions about what s/he has heard.
Asks the meaning of new words.
Correctly identifies the beginning sounds of words.
Describes beautiful / disturbing situation s/he sees.

Hops on one leg / Jumps on two legs.

Gives examples of antonyms.

Understands cleaning rules and applies them.

Asks questions about visual materials / introduces materials.

Does chores for toilet needs unaided.

Notices objects / situations / events that needs attention.

Uses the items tidily at home and at school.

Describes the shape / color / number of objects.

Puts on / takes off / folds clothes unaided.

Identifies an object added to or removed from a group of objects.

Recognizes foods and drinks that will negatively affect one’s health.

Re-expresses details of objects, situations, or events after a while.

Protects self from accidents and dangers.

Matches / group assets based on their various properties.
BİLİŞSEL ALAN
COGNITIVE AREA

Initiates communication spontaneously.
Participates in group activities spontaneously.
Takes responsibility in the group.
Follows the rules of group activities.
Accepts that mistakes can be made.

Counts objects and states their quantities and orders (1st, 2nd, etc.)
Describes the position of an object in an area.
Completes the coding work shown.

Orders events in order of occurrence.

Knows the right of living things to live and take care of them.

Completes the given story.

Understands that there are people with different roles in society.
Recognizes Atatürk / Participates in activities related to Atatürk.
Tries to solve own problems.

English Teacher:

Recognizes and writes numbers between ……/…….

Measures objects using different methods (step, span, etc.)

Complies with the rules of daily life.

Kindergarden Teacher:

Counts down from ………/ ……….

Establishes a cause- effect relationship with certain situations and events.

Uses natural resources efficiently.

(+)S/he can do Independent

Counts rhythmically from ………/ ……….

Embraces the part- whole relationship.

SAĞLIK
HEALTH

SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
SOCIAL - EMOTIONAL SPACE

Tells others what s/he has heard.

Stands on one leg for a certain period of time.

Shows effort to finish what has been started.

SECOND
TERM

Explains own feelings, thoughts, and dreams in creative ways.

Creates rhythm using various sounds.

Expresses feelings / Empathizes.

FIRST
TERM

Joins / Initiates a dialogue.

Pushes / pulls / lifts / rotates objects of different weights.

Describes own physical characteristics.

DEĞERLENDİRME
EVALUATION

AREA OF DEVELOPMENT

( ) S/he needs to be supported

(-) S/he can’t yet

Height
Weight
Number of days absent from school
(+)S/he can do Independent

DEĞERLENDİRME
İMZALAR
SİGNATURES

ÖZBAKIM
BECERİLERİ
SELF-CARE SKILLS

PSİKOMOTOR ALAN
PSYCHOMOTOR FIELD

AREA OF DEVELOPMENT

School Director:
Parent of Student:
Kindergarden Teacher:
English Teacher:

( ) S/he needs to be supported

(-) S/he can’t yet

Gelişim Raporu
Ad Soyad
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I.

DÖNEM

Sesin kaynağını söyleyebilir/ geldiği yönü belirleyebilir

Değişik yönlere yuvarlanabilir/ uzanabilir

Verilen sese benzer sesler çıkarabilir

Belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir

Kelimeleri doğru telafuz edebilir

Belli bir yüksekliğe çıkabilir,belli bir yükseklikten inebilir, atlayabilir

Konuşurken sesinin tonunu ayarlayabilir

Atılan nesneleri yakalayabilir/ hedefe doğru fırlatabilir

Dinlerken / konuşurken göz teması kurabilir

Nesneleri toplayabilir/ üst üste/ yan yana/ iç içe dizebilir

Sohbete katılabilir / sohbeti başlatabilir

DİL ALANI

Sözel yönergelere uygun hareketleri yapabilir

DİL ALANI

Nesneleri takabilir/çıkarabilir/ kaptan kaba aktarabilir
Yönergeye uygun çizgiler çizebilir
Nesneleri koparabilir/ yırtabilir/ sıkabilir/şekil verebilir
Makası doğru şekilde kullanabilir

Yeni sözcüklerin anlamlarını sorabilir

Tek ayak üzerinde belirli bir süre durabilir.

Çevresinde gördüğü güzel/ rahatsız edici durumları söyleyebilir

Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplayabilir.

Zıt anlamlı sözcüklere örnek verebilir

Temizlik kurallarını anlar ve uygulayabilir

Görsel materyallerle ilgili soru sorabilir/ materyalleri tanıtabilir

Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapabilir

Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark edebilir

Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanabilir

Nesnelerin şeklini / rengini / sayısını söylebilir

Giysilerini yardımsız giyebilir / çıkarabilir/ katlayabilir.

Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen nesneyi söyleyebilir

Sağlığını olumsuz etkileyecek yiyecekleri ve içecekleri tanıyabilir

Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade edebilir

Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilir.

Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilir / gruplayabilir

BİLİŞSEL ALAN

Çeşitli sesleri kullanarak ritim oluşturabilir

BİLİŞSEL ALAN

Kendiliğinden iletişimi başlatabilir
Grup etkinliklerine kendiliğinden katılabilir
Grupta sorumluluk alabilir

…………........ /…….……........ arası ritmik sayabilir
…………........ /…………........ .'dan geriye sayabilir
…………........ /…………........ arası sayıları tanıyabilir ve yazabilir
Nesneleri sayarak miktarlarını ve sırasını söyleyebilir (1.,2. vb)
Nesnenin mekandaki konumunu söyleyebilir
Gösterilen kodlama çalışmasını yapabilir
Parça - bütün ilişkisini kavrayabilir

Hata yapılabileceğini kabul eder.

Belli durum ve olaylarla ilgili neden- sonuç ilişkisi kurabilir

Doğal kaynakları verimli kullanabilir

Nesneleri farklı yöntemlerle ölçebilir (adım, karış vb)

Günlük yaşam kurallarına uyar

Olayları oluş sırasına göre sıralayabilir

Canlıların yaşama hakkını bilir ve buna özen gösterir.

Bir kısmı verilen öyküyü tamamlayabilir

Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyleyebilir

Boy

SAĞLIK

Grup etkinliklerinin kurallarına uyar

Atatürk 'ü tanır / Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Problemini kendisi çözmeye çalışır
(+)Bağımsız Yapabiliyor
Anaokulu Öğretmeni:

İngilizce Öğretmeni:

( ) Desteklenmesi gerekiyor.

DÖNEM

Dinlediklerine ilişkin sorular sorabilir / cevap verebilir

Farklı ağırlıktaki nesneleri itebilir/çekebilir/ kaldırabilir/döndürebilir

Başladığı işi bitirme çabası gösterir

DÖNEM

II.

Dinlediklerini başkalarına anlatabilir

Sözcüklerin başlangıç seslerini söyleyebilir

Duygularını ifade edebilir/ empati kurabilir

I.

Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklayabilir.

Malzemeyi istenilen şekilde katlayabilir

SAĞLIK

SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
SOSYAL
- DUYGUSAL ALAN

GELİŞİM ALANLARI

DÖNEM

Fiziksel özelliklerini söyleyebilir

DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME

II.

Kilo
Okula gelmediği gün sayısı

(-) Henüz yapamıyor.

(+)Bağımsız Yapabiliyor
DEĞERLENDİRME
İMZALAR
İMZALAR

ÖZBAKIM

ÖZBAKIM
BECERİLERİ
BECERİLERİ

PSİKOMOTOR ALAN
PSİKOMOTOR
ALAN

GELİŞİM ALANLARI

Okul Müdürü:
Veli:
Anaokulu Öğretmeni:
İngilizce Öğretmeni:

( ) Desteklenmesi gerekiyor.

(-) Henüz yapamıyor.

