
A N A O K U L L A R I
Değişen dünyaya

gelişen çocuklar yetiştiriyoruz.

www.bilfen.com



Düşünen, anlayan, anlatan ve üreten bir birey olmanın ilk koşulu, erken çocukluk döneminde 
doğru bir eğitim almaktan geçer.

Erken çocukluk döneminde gelişim, bir bütün hâlinde desteklenmelidir.
Bir çocuk herhangi bir alanda güçlüyse diğer alanlarda da en az o kadar başarılı olabilme 

potansiyeline sahiptir.

Bu sebeple erken çocukluk döneminde verilen eğitim, çocuğun gelişim alanlarındaki 
ihtiyaçlarına göre şekillenebilecek dinamik bir özelliğe sahip olmalıdır.

Peki, gelişim alanlarının
“Bilfen Anokulları Okul Öncesi Eğitim Programı”nda 

yeri nedir?



PSİKOMOTOR GELİŞİM
• BİLKOD
• Kesme Çalışmaları
• Duyu Bütünleme Teknikleri ile Beden Koordinasyonu
• E-sergi

• Satranç
• Bilkod
• Kitap Setleri
• BilAkaMini
• Beden Eğitimi ile Sağ - Sol Beyin Egzersizleri

• Oryantasyon
• Sosyal Beceri Etkinlikleri
• Değerler Eğitimi
• İngilizce Sunum
• Yaratıcı Drama

SOSYO - DUYGUSAL GELİŞİM

BİLİŞSEL GELİŞİM

• Tema Etkinlikleri
• İkinci Dil Öğrenimi - İngilizce
• Kitap Setleri
• Müzik

DİL GELİŞİMİ

• Oryantasyon
• İngilizce
• Mahremiyet Eğitimi
• Rehberlik Materyalleri

ÖZ BAKIM BECERİLERİ



Psikomotor Gelişimi
Çocuğunuza yemek yerken dikkat etmesi gereken kuralları öğretebilmeniz için  çatal, kaşık gibi 
materyalleri tutabildiğinden emin olmanız gerekmektedir. Küçük kas gelişimi gerektiren bu 
beceri çocuğunuza doğduğundan beri emeklemesine, tırmanmasına, kalkmasına, düşmesine, 
uzanarak çabalamasına izin vererek farkında olmadan desteklediğiniz büyük kas gelişiminin 
devamıdır. Artık sıra minik parmaklara gelmiş demektir! Ancak gelişim süreklidir, hangi yaş 
grubunda olursa olsun, minik parmaklar çalışmalı ve üretmelidir!

Kesme etkinlikleri, programımızda geniş bir alana sahiptir.

Minik parmaklar çalışmalı ve üretmelidir!

Yürürken, gördüğünüz çiçeğin kokusunu duyup, yumuşaklığını hissedebilmek günümüz dünyasında yetişkin 
için oldukça büyük bir lükstür. Bir çocuk içinse ihtiyaç... 

Duyular bir arada hareket ettiğinde öğrenme hızlanır, dikkat süresi uzar. Duyu entegrasyonunu destekleyen 
içeriklerle hazırlanan beden eğitimi etkinlikleri öğrencilerimizin beden gelişimine katkı sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.

Öğrencilerimiz oluşturdukları eserlerini herkesin ziyaretine açık bir e-sergide
hem ailelerinin hem arkadaşlarının beğenisine sunuyor. Oluşturulan ürünler
minik parmakların gücünü temsil ediyor! Zaman zaman kurduğumuz iş birlikleri,
bu sergiyi müzelerde bulunan güncel sanat içerikleri ile eşleştiriyor.

Siz de çocuğunuzun küçük kas becerilerini desteklemek için evde
neler yapabileceğinizi ekteki kitapçığımızdan öğrenebilirsiniz.

Sanatın farklı dalları eğitim programımızda buluşuyor!

Duyu Bütünleme Teknikleri ile Beden Koordinasyonu

E - sergi

Kesme Çalışmaları

El - göz koordinasyonu ve küçük kas 
becerilerini geliştiren lego oyunu, kodlama 
ile teknolojik bir eğitim aracına dönüşüyor. 

BİLKOD
Parçaları Birleştir / Şifreyi Çöz / Harekete Geç



Doğumdan sonra ilk olarak anne - baba ile başlayan sosyal etkileşim aile ve çevresinde 
ilişki kurduğu diğer insanlarla devam eder. İletişim sosyo - duygusal gelişimi desteklemek 
için kullanılan bir araçtır. Göz göze bakmak, kendini ifade etmek sözlü ve sözsüz iletişimin 
örneklerindendir. Sözlü ve sözsüz iletişim deneyimleyerek öğrenilen bir beceridir.
Hissedilen duygunun kontrollü bir şekilde açığa çıkarılarak karşımızdakine aktarılabilmesi 
iletişimin temel unsurlarındadır. 

Öğrencilerimizin okula uyum çalışmaları, oyun terapisi yöntemlerinden “Theraplay” etkinlikleri ile zenginleştirilmiş 
bir içeriğe sahiptir. Bilfen Anaokulları TTKB onaylı bize özgü eğitim - öğretim programımızın kazanımlarını 
içeren uyum programımız, her şeyden önce aidiyet duygusunu hissettirmeyi hedefler.

Oryantasyon
Ayrışma yeniden bağlanmayı beraberinde getirir. Aynı güçte ve güvenle…

Değerlerimizle sadece karakter değil, bir gelecek inşa ediyoruz!

Hem küçük gruplarda hem sınıf içerisinde yıl boyunca yapılan sosyal beceri etkinlikleri, okullarımızdaki                
rehber öğretmenlerimiz tarafından koordine edilir.

Sosyal beceri etkinliklerimiz “Kendini İfade Edebilme”, “Kendi Sınırını Belirleyebilme”, “İstemediği Bir Şeye 
‘Hayır!’ Diyebilme” vb. kazanımları ile zenginleştirilmiş bir programdır. Her yıl öğrencilerimizin ihtiyaçları ve 
dönemin ihtiyaçları baz alınarak revize edilmektedir.

Saygı, Sevgi, Dürüstlük, Kardeşlik, Paylaşma, Yardımlaşma, Hoşgörü, Sabır, Özgüven, Sorumluluk, Arkadaşlık…
Her toplum kendi değerlerini yansıtır. Bilfen Anaokullarında kendine özgü eğitim programı ile uyumlu ve onaylı 
“Kazanım Temelli Değerler Eğitimi Yöntemi” vardır. 

“Her aya bir değer!” sloganıyla çıktığımız bu yolda, bizi biz yapan olguları hikayeler eşliğinde öğrencilerimizle 
konuşuyoruz. 

Tüm gelişim alanlarına hitap eden “İngilizce Dil Eğitimi Programımız” öğrencilerimizin kendilerini bir grup 
içerisinde ifade edebilme becerisi üzerine kurgulanmıştır.

Her öğrencimiz, hazırlık grubundan mezun olurken o yılın teması ile ilişkilendirilmiş oyunlarla öğrendiklerini 
bir sunum içerisinde velisine aktarır. 

“Yaratıcı Drama” branş dersimiz ile öğrencilerimiz farklı rollere bürünerek farklı kişilerin bakış açısını anlamaya 
çalışır. Kendini anlamak, anlatmak ve karşındakini anlamak üzerine kurulan “Yaratıcı Drama” senaryoları ile 
öğrencilerimiz soyut olanı somutlaştırır.

Değerler Eğitimi

İngilizce Sunum 

Yaratıcı Drama

Sosyal Beceri Etkinlikleri

Birçok yetişkinin iş hayatında yüzleştiği sunum heyecanı, öğrencilerimiz için sadece bir oyun!
Oyun arkadaşları ise aileleri...

Sosyo - Duygusal Gelişim



Dil Gelişimi
Erken çocukluk döneminde bir çocuğun öğrendiği kelime sayısı,
zihinsel becerilerin yansıması; sözlü iletişimin ise başlangıç noktasıdır.
Dil becerileri gelişimin hangi hızda ilerlediğinin yansımasıdır.

Erken çocukluk döneminde dil gelişimi arttıkça öğrenme hızlanır,
çocuğun kendine güveni artar ve çevre farkındalığı gelişir.

İkinci dil öğrenimi zihinsel kapasiteyi artıran önemli bir etkendir. Hafızanın aktif olduğunu gösterir.
Şarkı - şiir - tekerleme yoluyla öğrenilen bilgiler kalıcı öğrenmeyi destekler.
Velilerimizin öğrencilerimizin ağzından duyduğu her bir İngilizce kelime, öğrencimizin zihin aktivasyonunun 
bir ürünüdür.

Bilginin kalıcı bir şekilde zihne yerleşmesi 
kişinin ona yer açmasıyla ilgilidir. Eğitim 
programımızın destekleyici unsurları olan 
kitap setlerimiz, zenginleştirilmiş içeriklerle 
öğrenmenin kalıcı olmasına olanak sağlayan 
bir yapıdadır.

Öğrencilerimiz dil becerilerini sadece okul öncesi 
etkinliklerinde geliştirmezler. Şarkı öğrenimi, ses ayırt 
edebilme, bedenini duyduğu müziğe uydurabilme 
becerileri ile ayırt edici özellikleri kazandıran Müzik 
derslerimiz, eğitim programımızın bir parçasıdır. Müzik 
derslerinde öğrencilerimize ait olan kitlerle ritim ve orf 
eğitimi de verilmektedir.

Kitap Setleri

Müzik

İkinci Dil Öğrenimi - İngilizce

Eğitim programımızda yer alan “Tema Etkinlikleri” ile kalıcı öğrenme hedeflenir. Kelimelerin konu bütünlüğü 
içinde verilmesi, öğrenilen bilgilerin daha uzun süre hafızada kalabilmesine yardımcı olur. Bu prensiple 
ilerleyen eğitim programımız, her haftanın temasına uygun olarak hazırlanan etkinliklerle oluşturulmuştur.

Tema Etkinlikleri



Öz Bakım Becerileri
Öz bakım, bir çocuğun bedenini fark etmesi ile başlar, ihtiyaçlarını keşfetmesiyle ile ilerler. 
Çocuğunuzun bu beceriyi edinebilmesi için bunu yapabileceğine güvenmeniz, ihtiyaçlarını 
keşfetmesi için ise alan yaratmanız gerekmektedir. Susadığını fark eden çocuğunuz; kendi 
kendine yetebilmeli, yanında yetişkin olmadan bu ihtiyacını giderebilmelidir. Öz bakım becerisi 
tamamlanmayan bir çocuk her zaman bir yetişkine bağımlıdır. Özgürleşme, bu bağımlılık 
ortadan kalkmadıkça mümkün değildir. 

“Ayrışma, bağımsız bir birey olduğunun hissedilmesi ile başlar.”
Oryantasyon programımız, bir çocuğun kendi kendine yetebildiğini göstermenin çeşitli yollarını barındırır. 
Öğrencilerimiz kendi sınıflarında, kendi alanlarında, kendi arkadaşlarıyla kendi düzenlerini oluştururlar.

Oryantasyon

İhtiyaçlarını farklı bir dilde ifade edebilme, İngilizce 
eğitim programımızın hedeflerinden biridir.
Hazırlık grubundan mezun olan öğrencilerimiz,       
yurt dışı seyahatlerinde dahi günlük ihtiyaçlarını 
dile getirebilecek seviyeye ulaşırlar. 

Her bireyin kendine ait bir alanı vardır. Bu alan bizim iznimiz olmadan aşılamaz. “Mahremiyet Eğitimi”,
erken yaşta çocukların öz bakım becerilerini kazanması ile başlar, hayat boyu devam eder.

Eğitim programımızın bir parçası olan “Mahremiyet Eğitimi”, öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal tüm ihtiyaçlarını 
fark edebilme ve giderebilmeleri için hazırlanmıştır. 

Öz bakım becerileri Bilfen Anaokullarında 
gözlemlenebilen somut örneklerle eğitim programının 
her alanına dahil edilmiştir. 

Zenginleştirilmiş rehberlik materyalleri ile 
öğrencilerimizin kazandıkları öz bakım becerileri
takip edilir. 

Mahremiyet Eğitimi

Rehberlik Materyalleri

İngilizce



Bilişsel Gelişim
Bellek yekpare değildir. Bilgi ve deneyimlerin öğrenilmesi ile şekillenir. Zihin ise algı, dikkat, 
problem çözme vb. tüm alanların bir bütünde hareket etmesi ile gelişir ve zihin gelişiminin %70’i 
erken çocukluk döneminde tamamlanır.  Bellek ve zihin birbirini besleyen bir ilişki içerisindedir. 
Bu ilişkinin temeli ise erken çocukluk döneminde doğru tekniklerle zenginleştirilmiş bir eğitim 
programıyla atılır. 

• Süratli, doğru ve çabuk düşünebilme
• Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme 

Erken çocuklukta üzerinde çalışılması gereken iki soyut 
beceri, taşlarla somutlaşıyor.
Öğrencilerimiz satranç dersinde tüm taşların özelliklerini 
anlatan hikâyelerle kalıcı bir şekilde hamleleri öğrenir. 

Satranç

21.yy’ın iletişim dili kodlama! Kodlama, strateji gerektiren bir üst biliş ürünüdür.
Lego parçalarını kullanarak bir ürün elde eden ve kodlama diliyle harekete geçiren öğrencilerimiz,
günlük akış içerisinde yeni yüzyılın iletişim diliyle erken yaşta tanışıyor.

Okul içi etkinliklerini destekleyen eğitim 
kitimiz ile hedefimiz üst biliş becerilerini 
geliştiren içerikler üretmektir. 

Eğitim okul sınırlarının dışına taşıyor! “BilAkaMini Platfomu” öğrencilerimizin eğlenceli etkinliklerle tekrar 
edebildiği, evde istirahat etmesi gereken günlerde ise eğitim içeriğini takip edebildiği çeşitli videolar içerir.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi, odaklanma, bedenin bir bütünde hareket etmesinin sonucudur.
Bu sebeple beden eğitimi etkinlikleri, okul öncesi eğitim programımızın kazanımlarını içeren ve
beden uyumunu artıran içeriklere sahiptir.

Kitap Setleri

BilAkaMini - Dijital İçerik Platformu

Beden Eğitimi ile Sağ - Sol Beyin Egzersizleri 

Bilkod



Online Eğitimde de
fark yaratmaya
devam ediyor!

Tabloda yer alan sayısal değerler
16 Mart 2020 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasını

kapsamaktadır.

Offline Oyun / PDF Sayısı
5.158 adet

Uzaktan Eğitim Online
Ders Süresi

8.782.650 dakika

Uzaktan Eğitim Online
Ders Sayısı
254.704 adet

Offline Video Sayısı
7.840 adet



Haydi, biraz eğlenelim! Haydi, resmi tamamla!



A N A O K U L L A R I

www.bilfen.com

BİLFEN ANAOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi No.: 15 / 1 Üsküdar / İSTANBUL

(0216) 545 81 02


