
 

1. SINIFLAR 

III. VELİ BÜLTENİ  

 4 ARALIK 2017 – 19 OCAK 2018 

 

2017–2018 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



 

Matematik dersinde 2‟şer, 5‟er ve 10‟ar ritmik saymayı öğrendik. Sayı treninde 10‟ar ritmik 

saymanın basamaklarını doğru bir şekilde sıralayarak trenimizi renklendirdik. 

 

İstasyon çalışmasıyla ritmik sayma trenimizi oluşturduk. Ritmik saymalar hiç bu kadar 

eğlenceli olmamıştı. 

 

Türkçe dersinde yaptığımız istasyon çalışmasıyla öğrendiklerimizi pekiştirdik. 

 

 



Sevgili Velilerimiz, 

4 Aralık 2017 -19 Ocak 2018 tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur. 

                          TÜRKÇE 

 Birinci yarıyılın sonuna kadar “s, b z, ç, g, ş, c, p, h, v, ğ, f, 
j” seslerini öğrenerek okuma ve yazma çalışmalarına devam 
edeceğiz ve tüm seslerin öğrenimini tamamlayacağız. 

 Ses çalışmalarının yanında dinleme, okuduğunu anlama, 
yorumlama çalışmaları yapacağız. 

 Dilbilgisi çalışmalarından; büyük harflerin kullanımı ile ilgili 
kuralları (cümle başı ve özel isimlerin yazımı) ve noktalama 
işaretlerini (nokta, soru işareti, virgül) öğreneceğiz. 
 
          

                                                                            MATEMATİK 

● 100‟e kadar ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik 
sayama etkinliklerimize devam edeceğiz.  

● 20‟ye kadar ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayma 
etkinliklerimize devam edeceğiz. 

● Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve 
birliklerine ayırma çalışmalarına somut materyaller yardımıyla 
devam edeceğiz.  

● İlk önce toplamları 10 olan doğal sayılarda somut 
materyaller kullanarak toplama işleminin anlamını kavratacağız. 
Sonrasında toplamları 20 olan doğal sayılarla toplama işlemi 
yapacağız. 
 

                                    HAYAT BİLGİSİ 

4 Aralık – 8 Aralık tarihleri arasında, “Kim Olduğumuz” 

teması kapsamında; 

  5– 6 – 7 Aralık 2017 tarihlerinde “Ailemiz ve Ailemizden 

Bize Yansıyanlar” konusu ile ilgili olarak  “Üç Nesil Bir Arada” 

etkinliği yapılacaktır.  

11 Aralık 2017 – 19 Ocak 2018 tarihleri arasında, “Kendimizi 

İfade Etme Yollarımız” teması kapsamında; 

 Hayal gücünün farklı alanlarda nasıl kullanıldığını kavrayacağız. 

 İnsanların hayal güçlerini farklı kullandıklarını fark edeceğiz.  

 Hayal gücünü etkin kullanmanın önemini fark edeceğiz. 

 Hayal etme ile hayal gücünün farkını kavrayacağız. 

 Yaratıcılıklarını kullanan insanların özelliklerini öğreneceğiz. 

 Hayal gücünün değişime ve gelişime katkısını fark edeceğiz. 

 Yaratıcılığını kullanmaktan zevk almanın önemini kavrayacağız. 

 İletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanmanın önemini bileceğiz. 



 Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olmanın bize katkısını fark edeceğiz. 

 Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirmenin önemini kavrayacağız. 

Tüm bu kazanımların işlenişi sonucunda öğrencilerimizle “Kendimizi İfade Etme 
Yollarımız” teması altında sorgulamalar yaparak, farklı alanlardaki hayal gücü, hayal gücünü 
kullanan insanlar, hayal gücümü nasıl kullandığımızı sorgulayarak, iletişim ve düşünme 
becerilerimizi daha da geliştirerek, yaratıcılık ve güven tutumlarımızı da öğrendiklerimize 
entegre ederek “İnsanların yaratım süreçlerinde hayal güçleri rol oynar.” ana fikrine 
ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

 
Film İzleme: 18 Aralık 2017 tarihinde “Hayal Gücü” teması kapsamında “Yukarı Bak” filmi 

BKS‟de izleyeceğiz. 

 

                                 İNGİLİZCE 

Öğrencilerimiz “Working Together”, “Solving Problems”, 

“A Place to Live” temaları altında etkinlikler yapacak, bu konuda 

şarkılar öğrenecek ve hikayeler dinleyecekler. Edinmeye 

çalıştıkları hedef dili içselleştirmek adına dramatik oyunlar 

içerisinde yer alacaklar. Bunun devamında öğrencilerimiz 

Incredible English Starters ve 1 kitabının ünitelerine devam 

edecek, bildikleri kelime dağarcıklarını pekiştirecek ve yeni 

kelimeler öğrenecekler. Üniteler hakkında ritmik metinler, şarkılar 

söylemek, hikayeler yapacağımız diğer çalışmalar arasında 

olacak. 

Öğrencilerimiz bu süreç içerisinde Oxford Reading Tree serisinin Stage 2&3 seviyesi 

kitaplarıyla tanışacaklar. Skills öğretmenlerimizden çeşitli görsellerin yardımıyla dinledikleri 

bu hikayelerin sonunda öğrencilerimiz bu kitaplar için hazırlanan otantik çalışmaları 

yapacaklar. 

Dilbilgisi Yapıları                                                              

What colour is ...?                                                             

What is it?                                                                          

Where‟s .......?  

It‟s here.    

 It‟s got ........                                                               

Konular    

 Following the rules  

Good/Bad behaviors   

 Sharing 

 Solving problems 

 Saying Sorry 



 Healthy/Unhealthy food 

 Table Manners 

 Houses 

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 

  

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Bireysel Görüşmeler 

Gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde, 

öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini takip 

etmeye ve değerlendirmeye yönelik yaptığımız bireysel öğrenci / veli 

görüşmelerimize devam edeceğiz. Öğrenci ve velilerimizle yapılan 

görüşmeler sonucunda velilerimizle birlikte öğrencilerimizin gelişimiyle 

ilgili hedefler koyarak bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizi 

desteklemeye devam edeceğiz. 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler: 

● “Kendimizi İfade Etme Yollarımız‟‟ konusu kapsamında “ Arkadaşlarımla 

Konuşurken Özen Gösteririm ve Nazik Davranırım” etkinliğini  gerçekleştireceğiz. 

● Öğrencilerimizin duyguları tanıma, ifade etme ve empati becerilerini desteklemek 

amacıyla “Duygularımın Farkındayım ” etkinliğini gerçekleştireceğiz. 

Akran Dayanışması Projesi:  

 Akran Dayanışması Projesi kapsamında, 1. sınıf öğrencilerimizin 3. sınıf abla ve 

ağabeyleriyle birlikte “ Kutu Oyunları” etkinliğini gerçekleştireceğiz. 

Sosyal Sorumluluk Projesi: 

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Okul Aile Birliği iş birliğinde, sosyal 

sorumluluk projeleri kapsamında çocuklarımızda yardımlaşma, paylaşma ve 

dayanışma duygularını ve empati becerisini geliştirmek; çocuklarımızın çevrelerine 

karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla “Dilek Ağacı Projesi”ni 

gerçekleştireceğiz. 

http://www.oup.com/
http://www.starfall.com/
http://www.starfall.com/
http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.english-4kids.com/
http://www.english-4kids.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.mes-english.com/
http://www.mes-english.com/
http://www.eslgamesworld.com/
http://www.eslgamesworld.com/


Velilere Yönelik Çalışmalar: 

● Velilerimiz ile „‟Düşünme Becerileri‟‟ Konulu 4 haftalık grup çalışmasını 

gerçekleştireceğiz. 

Velilere Yönelik Çalışmalar: 

● Velilerimiz ile „‟Düşünme Becerileri‟‟ Konulu 4 haftalık grup çalışmasını 

gerçekleştireceğiz. 

                 OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

● Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan 

doğrultusunda; dengeleme hareketleri ve “Geleneksel Çocuk 

Oyunları” ünitesi konuları içerisinde yer alan (ağırlık aktarma, 

atlama-konma, başlama-durma, denge-oturuş) ile ilgili 

alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile 

pekiştireceğiz. Aynı zamanda su sporları ve etkinlikleri ile ilgili 

hareket becerilerini geliştirme çalışmaları yapılacaktır. 

● Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, 

dengeleme hareketlerinde önce dinamik denge (vücut hareket halinde denge) daha 

sonra statik denge (vücut belli bir duruş ve konumdayken denge) geliştirilmeye 

çalışacağız. Yaş düzeyine uygun bireysel, eş ve gruplar çeşitli dengeleme çalışmaları 

yapacağız. Öğrencilere oyunda kullanabilecekleri (oyun kuralları doğrultusunda) basit 

stratejiler/taktikler belirlemeleri için fırsatlar yaratacağız. 

 

 

                                                           GÖRSEL SANATLAR 

“Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanımızın; 

● Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, 

gereç ve teknikleri kullanır. kazanımımızdan yola çıkarak; 04-

08Aralık 2017  tarihleri arasında,  Baskı resim çalışması, 

● Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama 

basamaklarını ifade eder. (gözlem, malzemenin belirlenmesi, 

tasarlama ve araştırma, bilgiye ulaşma, biçimlendirme) 

● İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler (Geometrik 

(kare, daire, üçgen vb.) ve organik) kazanımlarımızdan yola çıkarak; 11 - 15 Aralık 

2017  tarihleri arasında,  "Pozitif- Negatif Düzenlemelerle Yeni Yıl Kartı" 

● Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır. 

● İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler. Geometrik (kare, daire, üçgen vb.) ve 

organik), kazanımlarımızdan yola çıkarak; 18 - 22 Aralık 2017 tarihleri arasında,   

"Yeni Yıl çam ağacı" tasarımı çalışmalarını yapacağız. 

“ Sanat Eleştirisi ve Estetik” ile “Görsel iletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanlarımızın; 

● Sanat eserleri arasındaki farklılıkları açıklar. (Heykel, resim, seramik, mimari yapı vb. 

sanat eseri örnekleri arasındaki farklılıklar üzerinde durulur.) Kazanımından yola 



çıkarak 25- 29 Aralık 2017 tarihleri arasında, üç boyutlu çalışma ve röprodüksiyon 

örneklerini karşılaştırma inceleme çalışmaları yapacağız. 

● Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyler. (Eser, renk, çizgi, biçim/şekil açısından 

incelenir.) 

● Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını ifade eder. (Gözlem, 

malzemenin belirlenmesi, tasarlama ve araştırma, bilgiye ulaşma, biçimlendirme)  

kazanımlarımızdan yola çıkarak, 01 - 12 Ocak 2018 tarihleri arasında Picasso‟nun 

eserleri üstünde sanat eseri inceleme çalışmaları yapacağız. 

“Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanımızın; 

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

hikâyelerden esinlenerek oluşturur. 

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

büyüklük ve küçüklük ilişkileri) 

● Görsel sanat çalışmasında büyüklük-küçüklük ilişkilerini kullanır. (Bir sanat eserindeki 

benzer veya farklı olan objeler arasındaki büyüklük-küçüklük ilişkisi) 

● Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar, kazanımlarımızdan 

yola çıkarak, 15 - 19 Aralık 2018 tarihleri arasında "Kar yağarken" konulu resim 

çalışmasını yapacağız. 

 

 

MÜZİK 

 Ses ve nefes çalışmaları yapacağız. 
 When The Saints Go Marching in şarkısını öğreneceğiz. 
 Okuma bayramı repertuar çalışmaları yapacağız. 
 Müzikte tempo, hız konularını öğreneceğiz. 
 Klasik müzik bestecilerinden Mozart‟ı, hayatını ve bestelerini 

tanıyacağız.  

 

 

 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

“İşletim Sistemleri” ünitesine devam edeceğiz.  
 

 Kodlama Haftası kapsamında “code.org”, “lightbot.com”, 
“codespark.org” gibi web siteleri üzerinden kodlama 
çalışmaları yapacağız. 

 
“İnternet” ünitesine geçiş yapacağız. 
 

 İnternet kavramını öğreneceğiz. 
 Google Chrome, Internet Explorer, Safari vb. internet tarayıcıları öğreneceğiz. 



 Google arama motoru, adres çubuğu, internet adresi kavramlarını öğreneceğiz. 
 İnternet tarayıcılarında “İleri”, “Geri”, “Anasayfa”, “Yeniden Yükle” gibi butonları 

tanıyacağız. 
 İnternette görsel aramayı öğreneceğiz. 

 

 

 

 

 

 

                            SATRANÇ 

● Piyon terfisini öğreneceğiz. 

● Piyon terfisini kurallara uygun yapmalarını sağlayacağız. 

● Atın hareketini ve taş almasını öğreneceğiz. 

● Taş isteme ile ilgili alıştırmalar yapacağız. 

● İstanbul genelinde oynanan güncel turnuvalar hakkında bilgiler 

vereceğiz. 

 

 

                              YARATICI DRAMA 

 Duygu çalışması-rol oynama-imajinasyon (gözlem) çalışması-
motor kaslarının gelişmesini çalışacağız. 

 Gözlem yapma becerisi kazanacağız. 
 Grup etkinliklerinde aktif oynayacağız. 
 Grupta sorumluluk almakta istekli olacağız. 
 Küçük kaslarını kullanarak belirli bir hareketi belirgin hale 

getireceğiz. 

 

       ÖBG VE ZENGİNLEŞTİRME DERSİ 

 SCAMPER Tekniğini kullanmaya devam ederek şemsiye 
ve kalem nesneleri üzerinde çalışacağız.  

 İçinde yaşayacağımız karavanı tasarlama ve insanlığa 
faydası olacak bir robot tasarlama etkinliklerini yapacağız. 

 Synectics (Benzeşim) Tekniğiyle analoji kurmayı 
öğreneceğiz. 

 Grupça Pentomino oynayacağız. SCAMPER Tekniğini 
kullanmaya devam ederek şemsiye ve kalem nesneleri üzerinde 
çalışacağız.  

 

 



 


