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“E – e” sesini öğrendik. “E-e” sesi ile başlayan 

nesnelerin resmini çizerek kelime ağacına astık. 

Bahçeşehir Gölet gezimizi gerçekleştirdik. Gezi 

sırasında doğayı ve mevsime bağlı değişiklikleri 

gözlemledik.  

Hayat bilgisi dersinde meslekleri öğrendik. Farklı meslek 

gruplarının çalışırken kullandıkları aletleri grup çalışması 

yaparak eşleştirdik. 



Sevgili Velimiz, 

23 Ekim – 08 Aralık 2017 tarihleri arasında yapacaklarımızı bilgilerinize sunuyoruz.  

TÜRKÇE 

● İkinci grup seslerden, “o - m - u - t - ü - y” ve üçüncü grup 

seslerden “ö - r - ı - d” sesleri ile okuma yazma çalışmalarımıza 

devam edeceğiz.  

● Öğreneceğimiz seslerle ilgili; hece, kelime, cümle ve metin 

yazma ve okuma çalışmaları yapacağız. 

● Hikâye dinleme ve yorumlama çalışmalarına devam 

edeceğiz. 

● Nokta, virgül ve soru işaretinin kullanımını öğreneceğiz. 

 

MATEMATİK 

● Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki 

nesnelerin sayısını belirleyip rakamla yazacağız. 

● 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar 

ritmik sayacağız. 

●  Somut nesnelerle 20’ye kadar ikişer ileriye, birer ve ikişer 

geriye sayacağız. 

● Sayma çalışmalarında verilmeyen sayıyı bulacağız. 

● Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve 

birliklerine ayırıp bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla 

yazıp ve okuyacağız. 

● Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşleyip, grupların nesne 

sayılarını karşılaştıracağız. 

● 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanacağız. 

● Aynı türden nesneleri (toplanabilir olanları) bir araya getirme veya eklemenin toplama 

işlemi ile yapıldığını modelleme çalışmalarıyla fark edeceğiz. 

 

                                                         HAYAT BİLGİSİ 

● Bayram, kutlama ve törenlere katılmanın önemini 

kavrayacağız 

● Bayrak töreninde nasıl davranılması gerektiğini 

kavrayacağız. 

● Atatürk’ün hayatını bileceğiz. 

● Aile bireylerini tanıtacağız.  

● Aile hayatının önemini kavrayacağız. 

● Evde, aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini 

kullanmanın neden önemli olduğunu kavrayacağız. 

● Kişisel bakımımızı düzenli olarak yapmanın yaşam kalitemize katkısını kavrayacağız.  

● Çevremizdeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygulamanın neden 

önemli olduğunu kavrayacağız 



Tüm bu kazanımların işlenişi sonucunda öğrencilerimizle “Kim Olduğumuz” teması altında 

sorgulamalar yaparak aile kavramını, ailelerimizdeki farklılıkları, ailemizden öğrendiklerimizi 

ve ailemizin kişiliğimiz üzerindeki etkisini sorgulayarak özyönetim ve iletişim becerilerimizi 

daha da geliştirerek saygı ve empati tutumlarını da öğrendiklerimizi entegre ederek 

“İnsanların aile olarak yaşamaları sosyalleşme süreçlerinde etkilidir.” ana fikrine 

ulaşmayı hedeflemekteyiz.  

 

İNGİLİZCE 

Incredible English Starter ve Smart Stars kitabımızın “Funny faces!” 
isimli 3. ünitesi kapsamında yüzümüzün ve vücudumuzun 
bölümlerini öğreniyoruz. Renkler ve sayıları tekrar edeceğiz. “Titch 
is Kitty!” isimli bir hikaye işleyip hikayenin mini kitapçığını 
yapacağız. Farklı yüzler hakkında konuşma aktivitesi olarak “Mix 
and Match book” yapacağız. Ünitelerin konularına göre şarkılar 
öğrenip, oyunlar oynayacağız. 
Incredible English Starter kitabımızın “Hello, robot!” isimli 4. 
ünitesine giriş yapacağız. 
 

Dilbilgisi  Yapıları                          Topics 
Hello! I’m.....                                    Parts of the  body (face, ears, eyebrows...) 
This is.....                                         Action words (walk, run, jump, climb...) 
Hello! Goodbye!                              Colours (green, yellow, brown, orange, red...) 
He’s got / She’s got....                    Numbers (1-50) 
I’ve got......                                      Classroom instructions (Point, come here...) 
It’s......                                             Classroom objects ( Stapler, paper clip, glue...) 
 
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 
 
www.oup.com > English Language Teaching > Learner’s Resources 
www.starfall.com 
www.learnenglishkids.britishcouncil.org 
www.english-4kids.com 
www.esl-galaxy.com 
www.mes-english.com 
www.eslgamesworld.com 
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http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.english-4kids.com/
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   REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

RLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
 Okulumuzda demokrasi kültürünün yaşanması ve 

öğrencilerimizin okul yönetiminde söz hakkı olması adına yapılan 
‘Öğrenci Yönetim Kurulu’ seçimleri ile öğrenci yönetim kurulu 
başkanı, başkan yardımcısı ve sınıf temsilcileri öğrencilerin vermiş 
olduğu oylar ile oluşturduk. Cuma günü yapılan törende “Öğrenci 
Yönetim Kurulu Üyeleri” coşkuyla tüm okula duyuruldu.  

 1. sınıf düzeyinde her hafta gerçekleştirdiğimiz rehberlik 
derslerinde ‘Küçük kaslarımı geliştiriyorum’ adlı etkinlik 

çalışmalarını başlatacağız. Öğrencilerin ince motor becerilerini gelişimine katlı 
sağlayan bu etkinlik yazma sürecinde de öğrencilere kolaylık sağlayacağına 
inanıyoruz. 

 Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 
yapılandırmış olduğumuz bireysel görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz.  

 Farklı sınıf düzeylerinden olan öğrencilerin birbirini tanımaları, okul içi sosyal ilişkilerin 
geliştirilmesi, öğrenciler arasında okul ruhu ve ortak bilincin oluşturulması, öğrenciler 
arasındaki olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet...) önlenmesi, saygı, sevgi, 
hoşgörü ile sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi amacıyla  ‘Akran 
Dayanışması Projesi’ nin ilk etkinliğini gerçekleştireceğiz. 1.sınıf öğrencileri 3. Sınıf 
öğrencileri ile 2. sınıf öğrencileri de 4. sınıf öğrencileriyle özelliklerine göre 
eşleştirilerek okul ağabey, abla ve kardeşi olarak belirleyeceğiz. Yıl boyunca çocuklar 
değişik etkinliklerle bir araya gelerek  ve ortak paylaşımlarda bulunarak öğrencilerin 
kaynaşmaları sağlanacağız. Böylece hem kardeş hem de ağabey-abla olma 
duygularının aynı anda yaşayacağız. 

 Aralık ayında Velilere yönelik “Düşünme Becerileri” konulu 4 haftalık grup 
çalışmasını gerçekleştireceğiz. 
 
 

                       ÖBG VE ZENGİNLEŞTİRME DERSİ 

● Nesnelerin gölgelerini bulma, resimler arasında fark 

bulma etkinlikleri, yaratıcılığın ne olduğu ve boyutları üzerine 

çalışmalar yaptık.  

● Fikirlerimizin çokluğuna (akıcılığına), diğer gruplardan 

farklı olmasına (özgünlüğüne), ayrıntılı olmasına (zenginliğine), 

sınıflandırılabilir ve birbirinden uzak olmasına (esnekliğine) 

özen gösterdik.  

● Önümüzdeki süreçte de görselli su dokular çözeceğiz.  

● Yaratıcılığımıza katkı sağlayacak yeni bir teknik olarak “SCAMPER” öğreneceğiz. 

Önce grup olarak ‘sandalye’ nesnesi üzerinden SCAMPER basamaklarına uygun 

fikirler üreteceğiz. Sonra bireysel olarak ‘ayakkabı’ nesnesini ele alacağız.  

 

 

 

 



OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

● 23 Ekim -  08 Aralık 2017 haftaları arasında; yer 

değiştirme hareketleri ünite konusu içerisinde yer alan,  

● Yuvarlanma, tırmanma ile ilgili alıştırmalar yapacağız. 

Bu çalışmaları eğitsel oyunlarla pekiştireceğiz. 

● Ünite konularına göre belirlenen kazanımlardan, yer 

değiştirme hareketlerini yapmalarını, 

● Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken, vücut alan 

farkındalığını geliştirmeleri için farklı yönlere ve hızlara göre 

farklı uygulamalar alışkanlığı sergilemelerini sağlayacağız.  

● 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, çocuklarımıza yaşatmak adına her yıl 

düzenlediğimiz, “Cumhuriyet Kupası Oyunları”nı düzenleyeceğiz.  

 

 

                                                      GÖRSEL SANATLAR 

1. sınıf öğrencilerimizle dersimizde, 23 Ekim - 08 Aralık 2017 

tarihleri arasında, görsel iletişim ve biçimlendirme öğrenme 

alanımızın; 

● Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama 

basamaklarını ifade eder. (Görsel sanat çalışması oluşturma 

süreci; gözlem, malzemenin belirlenmesi, tasarlama ve araştırma, 

bilgiye ulaşma, biçimlendirme basamakları.) 

● Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, 

gereç ve teknikleri kullanır. 

● Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır. 

● Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, 

hikâyelerden esinlenerek oluşturur. 

● Görsel sanat çalışmasında figür-mekân ilişkisini ifade eder. (Yakınlık, uzaklık, 

büyüklük ve küçüklük ilişkileri.) 

● Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar. (Sanatçıların 

çevrelerinde olup bitenleri çok daha dikkatli gözlemleyebilmeleri üzerinde durulur.) 

● Üç boyutlu çalışma oluşturur. (Kesme, yapıştırma, elle şekillendirme gibi teknikler 

kullanılarak çalışmalar oluşturulur. Çalışma yardımlaşma ile gerçekleştirilebilir.) 

● Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini  

(Renk: Ana renkler; Çizgi: Zikzak, nokta, dalgalı, spiral; Biçim/Şekil: Geometrik, organik) 

kullanma, kazanımlarımızdan yola çıkarak, “Cumhuriyetin 94.Yılı”, “Sonbahar” 

,“Öğretmenim ve Ben ”, “ Şemsiye Tasarımım”  konularında uygulamalar yapacağız. 

 

 

 

 

 



MÜZİK 

● Öğrendiğimiz “Meyveler Kanonu” şarkısına, ezgili ve 

ritmik enstrümanlarla eşlik yapacağız. 

● Cumhuriyet Bayramı konulu “Cumhuriyet Marşı” 

marşını öğreneceğiz. 

● 10 Kasım konulu “Atatürk’üm Seni Çok Severiz” 

kanonunu öğreneceğiz. 

● 24 Kasım Öğretmenler Günü için, öğretmenin çaldığı 

bir ezgiye söz yazma çalışması yapacağız.  

 

 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

“İşletim Sistemleri” ünitesine geçiş yapacağız. 

 Yazılım kavramını öğreneceğiz. 

 İşletim sisteminin bilgisayarın ana 

yazılımı olduğunu öğreneceğiz. 

 Windows işletim sistemini tanıyacağız. 

 Windows işletim sistemi ile ilgili masaüstü, başlat menüsü, görev 

çubuğu, pencere, simge, tek tıklama, çift tıklama gibi temel 

kavramları öğreneceğiz. 

 Windows ortamında çalışmayı öğreneceğiz.(dosyayı açıp kapatma, sürükleme vb)  

  “Kahoot Uygulaması”, öğrendiklerimizi pekiştirmek ve kalıcılığını artırmak için ünite 

sonu değerlendirme olarak Kahoot uygulaması yapacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

SATRANÇ 

● Fil, vezir ve piyonun hareketini öğreneceğiz. 

● Fil, vezir ve piyonun taş alması ile ilgili çeşitli kaynaklardan örnekler 

çözeceğiz. 

● Piyon terfisini kurallara uygun yapmalarını sağlayacağız. 

● Dünyada oynanan güncel turnuvalar hakkında bilgiler vereceğiz. 

 

 

 



YARATICI DRAMA 

● Kale oyunu; görsel ve zihinsel hafızayı güçlendirecek oyunlar ve 
egzersizler çalışılacak. 

● Ritimle isim çalışması; öğrencinin topluluk karşısında kendine 

güvenerek kendisini ifade etmesini sağlanacak. 

● Öykü ve olay yaratma; iletişim ve etkileşim kurabilme ve kendini 

ifade etme egzersizleri yapılacak.  

● Anne-çocuk-öğretmen-öğrenci ilişkileri; kendisini başkasının 

yerine koyabilme, dikkatini üstlendiği role yoğunlaştırma çalışmaları 

yapılacak. 

 



 


