
 

1. SINIFLAR 

I. VELİ BÜLTENİ  

05 EYLÜL – 13 EKİM 2017 

2017–2018 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



Sevgili Velilerimiz, 

İlkokula başlamanın heyecanını yaşayan öğrencilerimizle  05 Eylül 2017 Salı günü MEF 

Okulları çatısı altında buluştuk. İlk günlerimiz, okul iklimine uyum ve oryantasyon çalışmalarıyla 

geçti. İlk haftadan itibaren başlayan ilk okuma yazma çalışmalarımız tüm hızıyla, planlandığı 

şeklide devam etmektedir. 05 Eylül – 13 Ekim 2017 tarihleri arasında yaptığımız ve 

yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

 

                                                     TÜRKÇE 

05–15 Eylül tarihleri arasında,  

 Okula uyum süreci ile ilgili çalışmalar yaptık. 

 Tatil anılarımızı anlattık.  

 Okuma ve yazmaya hazırlık olması için; el ve parmak 

egzersizleri, boyama, kalem tutma ve çizgi çalışmaları 

yaparak küçük kas gelişimini destekleyici kalem tutma 

çalışmaları yaptık. 

 Hikâye dinleme ve yorumlama çalışmaları yaptık. 

 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

 Birinci grup seslerden, “e-l-a- k” sesleri ile okuma ve yazma çalışmaları yapacağız. 

 Öğreneceğimiz seslerle ilgili; hece, kelime, cümle ve metin yazma ve okuma 

çalışmaları yapacağız. 

    Hikâye dinleme ve yorumlama çalışmalarına devam edeceğiz. 

 

MATEMATİK 

05–15  Eylül tarihleri arasında, 

 Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri öğrenildi. Yer ve yön 

bildiren ifadelerin (altında-üstünde, etrafında-solda-sağda-

arada-önde-arkada, yüksekte, alçakta, uzakta-yakında, 

içinde-dışında) günlük hayat durumlarında kullanılmasına 

yönelik çalışmalar yaptık. 

 Maker etkinliğinde kullanılan Dash and Dot Robotu’nu 

kullanarak uzamsal ilişkiler konusunu pekiştirdik. Yer yön bildiren ifadeleri kullanarak 

robotumuzu belirlenen hedefe ulaştırdık. 

 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

 Eş nesnelere örnekler verilerek eşlik kavramı fark edeceğiz. 

 Doğal Sayılar konusuna giriş yapacağız. 

 Rakam ile sayı arasındaki fark vurgulayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 rakamları okuyup,  

yazacağız. 



 

HAYAT BİLGİSİ 

05–15 Eylül tarihleri arasında, 

 Sınıf içi tanışma etkinlikleri yaptık. 

 Sınıfının ve okul içindeki yaşam alanlarının yerlerini 

öğrendik. 

 Okul çalışanlarını tanıdık. 

 İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından nasıl 

yardım alabileceğimizi öğrendik. 

 Sınıf içi kurallarını belirledik. 

 Okul kurallarına uymanın neden önemli olduğunu 

tartıştık. 

 Kullanacağı ders araç ve gereçlerini amacına uygun 

şekilde yerleşimini sağladık. 

 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

 Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri, kullanım alanlarını ve şeref köşesini 

tanıyacağız. 

 Okul kurallarına uymanın önemini öğreneceğiz. 

 Okulda ve evde güvenlik kurallarına uymanın neden önemli olduğunu öğreneceğiz. 

 Okula geliş̧ ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemleyerek doğru 

ve yanlıları fark edeceğiz.  

 Okula geliş̧ ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyma alışkanlığını kazanacağız. 

 Kendimiz için güvenli ve güvensiz alanları ayırt etmeyi öğreneceğiz. 

 Toplumun düzenli işleyişi için gerekli unsurları ve kuralları tanıyacağız. 

 Okul çalışanlarından başlayarak farklı meslek grupları ve çalışanlarını tanıyacağız. 

 Farklı mesleklere neden ihtiyaç duyduğumuzu sorgulayacağız. 

 

Bu kazanımların işlenişi sonucunda sorgulayarak ulaşmayı hedeflediğimiz ana fikir: 

“İnsanlar, toplumun düzenli işleyebilmesi için üzerlerine düşen çalışmaları yaparlar.” 

 

 

 

 

 



İNGİLİZCE 

05–15  Eylül tarihleri arasında,  

Öğrencilerimiz “Okula Başlangıç” temasında 

öğretmenlerini, sınıf arkadaşlarını ve okulu tanımaya dayalı 

etkinlikler gerçekleştirdiler. Okul ile ilgili hikayeler dinlediler. 

Öğrencilerimizin anaokulunda öğrendiklerini tekrarlayıp ve 

daha da genişleterek pekiştirilmesini sağladık. Sınıf içi günlük 

rutinlere başlarken, günler ve hava hakkında konuşma 

çalışmaları her gün tekrarlandı, renkler ve sayılar pekiştirildi. 
 
18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

Öğrencilerimiz “All About Me” teması içerisinde sevdikleri materyaller hakkında 

konuşma etkinlikleri yapacaklar, bu konuda şarkılar öğrenecekler ve hikayeler dinleyecekler. 

Edinmeye çalıştıkları hedef dili içselleştirmek adına dramatik oyunlar içerisinde yer alacaklar. 

Bunun devamında öğrencilerimiz Incredible English Starters kitabının ünitelerine başlayacak, 

bildikleri kelime dağarcıklarını pekiştirecek ve yeni kelimeler öğrenecekler. Üniteler hakkında 

ritmik metinler, şarkılar ve hikayeler yapacağımız diğer çalışmaların arasında olacak. 
 

Öğrencilerimiz bu süreç içerisinde “Clown School”, “The Book”, “Carlos goes to 

School”, “Me & My Friends” kitaplarıyla tanışacaklar. Skills öğretmenlerimizden çeşitli 

görsellerin yardımıyla dinledikleri bu hikayelerin sonunda öğrencilerimiz bu kitaplar için 

hazırlanan otantik çalışmaları yapacaklar. 
 
Dilbilgisi Yapıları Konular  
My favourite ...... is ....... . School  
It’s  rainy/ cloudy/ sunny. Favourite things 
What colour is...? Summer Holidays  
What is it? Days 
Where’s my.......? Weather  
It’s here. Colours 
It’s got........ Numbers 
 Classroom Objects 
 
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 
 
http://www.starfall.com 
  
http://learnenglishkids.britishcouncil.org 
  
http://english-4kids.com/ 
 
 

 

 

 

 

http://www.starfall.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://english-4kids.com/


 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Her hafta gerçekleştirilen rehberlik derslerimizde 

tanışma ve kaynaşmaya yönelik oryantasyon ve ısınma 

oyunları oynayacağız, rehberlik servisini, okulumuzun 

kurallarını ve Class Dojo uygulamasını tanıyacağız, ‘1. Sınıftan 

Beklentilerim’ etkinliğini gerçekleştireceğiz. 

 İlk çeyrek boyunca ince motor becerilerimizi geliştirmek, 

el-göz koordinasyonumuzu arttırmak, yazı yazarken 

zorlanmamak için ‘Küçük Kaslarımı Güçlendiriyorum’ 

programındaki etkinlikleri gerçekleştiriyor olacağız. 

Her hafta gerçekleştirilen “Öğrenme Becerilerini Geliştirme” dersinde; öğrenme becerilerimizi 

arttıracak bilişsel çalışmalar, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve sosyal becerilerimizi arttırmaya 

yönelik çalışmalar yapacağız.  

Okulumuz öğrencilerinin okul kararlarında rol sahibi olmaları ve okulda demokrasi kültürünün 

yaşanması adına oluşturulan ‘Öğrenci Yönetim Kurulu’nun başkan, başkan yardımcısı ve sınıf 

temsilcilerinin öğrencilerin oylarıyla seçilmesine yönelik çalışmalara başlayacağız.  

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 

yapılandırılmış bireysel görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. 

 

GÖRSEL SANATLAR 

1. sınıf öğrencilerimizle dersimizde,  05 Eylül - 13 Ekim 2017 tarihleri 
arasında, renkli resim tekniklerinden keçeli kalemlerle, görsel 
iletişim ve biçimlendirme öğrenme alanımızı geliştiren çalışmalar 
yapacağız. 

KAZANIMLARIMIZ: 

• Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, 
şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturma, 

• Görsel sanat çalışmasında büyük-küçük ilişkilerini kullanma, 

• Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini (Renk: Ana 
renkler; Çizgi: Zikzak, nokta, dalgalı, spiral; Biçim/Şekil: Geometrik, organik  ) kullanma, 
kazanımlarından yola çıkarak, “Masal resimleme” “Çizgi çalışmaları” ve “ Bol figürlü çalışmalar”  
ile duygu, düşünceleri ifade eden resim çalışmaları yapacağız. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

      05–15 Eylül tarihleri arasında,  

 Yıllık planımız doğrultusunda; “Yer Değiştirme Hareketleri” 

ünitesi konuları içerisinde yer alan (sıralanmalar, yürüyüşler, 

koşular)   ile ilgili alıştırmalar yapacağız. İki veya daha fazla 

hareket becerileri içeren basit kurallı oyunlar oynayacağız. 

 Bu yıl ayrıca 1., 2. ve 3. sınıflarda yüzme derslerimizi  ilk 

dönem 3 hafta, ikinci dönem 3 hafta olarak planladık. 

 

MÜZİK 

          05 Eylül - 18 Ekim Tarihleri Arasında; 

 Öğrencilerle tanıştık. Okula ısınma çalışmaları 

kapsamında oyunlar oynadık. Yıl içinde yapacaklarımızı 

konuştuk. 

 İstiklal Marşı’na saygı konusunu işledik. Törenlerde nasıl 

davranılacağı ile ilgili sohbet ettik. 

 Çevremizdeki ses kaynaklarını inceledik.  Örnekler 

verdik.  

 Çeşitli taklitler yaparak eğlenceli dakikalar geçirdik. 

 MEF Marşı’nı öğrendik. 

 Atatürk konulu şarkılar öğreneceğiz. 

 
 
                                        BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

05-15 Eylül tarihleri arasında, 

● “Bilgisayara Giriş” ünitesine giriş yaptık. 

○ Bilgisayarı günlük yaşamımızda hangi amaçla ve 

nerelerde kullandığımız üzerine konuştuk. 

○ Bilgisayarın bir iletişim aracı olduğunu öğrendik. 

○ Bilgisayarımızı nasıl açıp kapatacağımızı 

öğrendik. 

○ Bilgisayar başında otururken sağlık açısından 

dikkat etmemiz gereken noktaları öğrendik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında, 

● “Bilgisayara Giriş” ünitesine devam edeceğiz. 

○ Bilgisayarın “yazılım” ve “donanım” olmak üzere iki bölümden oluştuğunu 

öğreneceğiz. 

○ Ekran, Kasa, Klavye, Fare, Hoparlör, Kulaklık, Mikrofon, Kamera, Yazıcı, 3D 

Yazıcı ve Tarayıcı gibi bilgisayarı oluşturan donanım birimlerini inceleyeceğiz. 

○ Bilgisayar türlerini (Masaüstü, Dizüstü-Laptop, Tablet bilgisayar) öğreneceğiz. 

○ Klavyeyi tanıyacağız ve klavyedeki özel fonksiyon tuşlarının görevlerini 

inceleyeceğiz. 

 

SATRANÇ 

           05–15  Eylül tarihleri arasında,  

 Öğrencilerimiz ile tanıştık ve kendimiz hakkında bilgi verdik. 

 Satranç tarihi, satrancın önemi ve yararları hakkında bilgi 
verdik. 

 Satranç tahtasının özelliklerini öğrendik. 

 Okul takımı ve etkinlikler hakkında bilgi verdik. 
 
           18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

 “Atatürk ve Satranç” başlıklı bilgi vereceğiz. 

 “Dünya’da ve ülkemizde satranç” hakkında konuşacağız. 

 Dikey, yatay ve çapraz konusunu anlatacağız. 

 Kalenin hareketini ve kalenin taş almasını anlatacağız. 
 
 
 

YARATICI DRAMA 

      05-15 Eylül tarihleri arasında, 

● Öğrencilerimizle tanıştık, ‘’Tatilim nasıl geçti?’’ oyununu 
oynadık. 
● Beden ve zihin egzersizi yaptık. ‘’Heykel olma’’ oyununu 
oynadık. 
● Benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı gözlemledik ‘’ Ben 
Önemliyim’’ oyununu oynadık. 
       

     18 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında, 

 Analiz, sentez ve mukayese yeteneklerimizi geliştireceğiz. ‘’Ben ve Biz’’ oyununu 
oynayacağız. 

 Kendimizi rol kişisiyle ifade edeceğiz. (Doğaçlama) ‘’Fotoğrafla Canlandırma’’ oyununu 
oynayacağız. 

 Hızlı düşünme ve karar verme yetimizi geliştireceğiz. ‘’ Afiş Oyunu”nu oynayacağız. 

 Estetik ürünler taşıyan ürünler üreteceğiz. ‘’Fotoğraf canlandırma ve resim yapma ve 
oynatma’’ canlandıracağız.       

 



 


