
 

1. Sınıflar 

I. VELİ BÜLTENİ  

1 Eylül – 9 Ekim 2015 

2015–2016 
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Sevgili Velilerimiz, 

İlkokula başlamanın heyecanını yaşayan öğrencilerimizle 1 Eylül 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. 

1 Eylül- 9 Ekim tarihleri arasında; 

TÜRKÇE 

 Yazma sürecine hazırlık olması amacıyla, öğrencilerimizin küçük kas gelişimini 
destekleyici kalem tutma çalışmaları yaptık.  

 Düzensiz çizgi çalışmaları yaptık. 

 Dinleme kuralları ile ilgili etkinlikler yaptık. 

 Deftere ve çalışma kitaplarına düzenli çizgi çalışmaları yapacağız. 

 “e,l,a”  seslerinin  yazılışlarını ve okunuşlarını öğreneceğiz. 

 “e,l,a”  grubu seslerini kullanarak heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden de 
tümceler oluşturacağız. 

 Metin okuma  ve yazma çalışmaları yapacağız. 

 Deftere kuralına uygun bitişik eğik yazı yazı yazma çalışmaları yapacağız. 

MATEMATİK 

 Ritmik saymalar yaptık. 

 Örüntü ve süsleme konusunu işledik. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirledik. Örüntüde eksik 
bırakılan öğeleri tamamladık. 

 Geometrik cisimleri tanıyacağız. Çevremizde gördüğümüz küp, prizma, silindir, koni ve 
küreye  benzeyen nesneleri belirterek, öğrendiğimiz geometrik cisimleri kullanarak farklı 
yapılar oluşturacağız. 

 Uzamsal ilişkileri ifade etmek için kullanılan terimleri öğreneceğiz. Bu terimleri kullanarak 
öğelerin birbirine göre durumlarını açıklayacağız. 

 Birbirine eş olan nesneleri bulup eşleştirme çalışmaları yapacağız. 

 Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştıracağız. 

HAYAT BİLGİSİ 

 Öğrencilerimizle okul ve sınıf kurallarını belirleme çalışmaları yaptık. 

 Okulumuzun bölümlerini gezerek tanıdık. 

 Fiziksel özelliklerimizi ve duygularımızı fark ederek kendimizi tanıyacak ve tanıtacağız. 

 Neleri kolayca yapabildiğimize ve neleri yapmaktan hoşlandığımıza karar verip ifade 

edeceğiz. 

 Bir günümüzü nasıl geçireceğimizi planlayacağız ve yaptığımız plana uyacağız. 

 Arkadaşlarımızın oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun 

davranışlarda bulunacağız. 

 Oyunlar sırasında kendimizin ve arkadaşlarımızın hata yapabileceğini kabul edeceğiz. 

 Kullanacağımız ders araç gereçlerini seçeceğiz. 

 Kişisel bakımımızı sağlamak için yapabileceklerimizi belirleyeceğiz. 

 Okul ve sınıf eşyalarını tanıyacağız ve özenli kullanacağız. 

 Sınıfımızın yerini ve sıramızı bulmak için konumla ilgili temel kavramları(sağında, 

solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanacağız. 



 Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemleyeceğiz ve 

sergiliyeceğiz. 

 Görev almak istediğimiz kulübü tercih etme nedenimizi açıklayacağız. 

 Kulüp veya diğer grup çalışmalarında bir görevin tamamlanması için iş birliği yapacağız 

ve sorumluluğu paylaşacağız. 

 Doğayı gözlemlemek için gezi yapacağız. 

 

İNGİLİZCE 

 

 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. 

 Eylün ayının ikinci haftası itibari ile öğrencilerimiz ’My Incredible Free Time’ teması 

içerisinde sevdikleri oyuncaklar hakkında konuşma etkinlikleri yapacaklar, bu konuda 

şarkılar öğrenecekler ve hikayeler dinleyecekler. Edinmeye çalıştıkları ikinci dili 

kişiselleştirmek adına dramatik oyunlar içerisinde yer alacaklar. Bu ünitenin devamında 

öğrencilerimiz vücudumuz ünitesine başlayacak ve  bu konuda bildikleri kelime 

dağarcıklarını pekiştirecek ve yeni kelimeler öğrenecekler.Vücudumuz hakkında  ritmik 

metinler, şarkılar ve hikayeler yapacağımız diğer çalışmalar arasında olacak.   

 Öğrencilerimiz bu süreç içerisinde iki hikaye ile tanışacaklar. ‘The Book’ ve ‘ Carlos goes 

to School’. Skills öğretmenlerimizden çeşitli görsellerin yardımıyla dinledikleri bu 

hikayelerin sonunda öğrencilerimiz bu kitaplar için hazırlanan otantik çalışmaları 

yapacaklar. 

Dilbilgisi Yapıları      

My favourıte ___is ______.       
It’s  rainy/ cloudy/ sunny     
What colour is...?      
What is it? 
Where’s my.......? 
It’s here. 
It’s got........... 
Konular 

School 
Favourite things 
Summer Holidays 
Days 
Weather 
Colours 
Numbers 
Toys  
Body 
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 
www.starfall.com 

//learnenglishkids.britishcouncil.org 

//english-4kids.com/ 

 

http://english-4kids.com/


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Okulumuzun yeni açıldığı bu günlerde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak, 

öğrencilerimizin okula uyumuna öncelik tanıyarak bu amaca yönelik çalışmaları yürüteceğiz. 

Bireysel Görüşmeler 

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 

yapılandırılmış bireysel görüşmeler yapacağız. 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler: 

 Tanışma, kaynaşma ve birliktelik duygusu geliştirme amacıyla 1. sınıflarda “Psikolojik 

Danışmanımı Tanıyorum” ve “Oyuncağım Beni Anlatıyor”  etkinlikleri uygulayacağız. 

 Değerler eğitimi “özdenetim” değeri kapsamında sınıf içi etkinlik yapacağız. 

Bugün Kovan İçin Ne Yaptın? Projesi 

Okulumuzda; 

 Tüm okul genelinde okul kimliği oluşturmak,  grup bilinci yaratmak 

 Karşılıklı empati, saygı,  hoşgörü, işbirliği ve yardımlaşma değerlerinin hakim olduğu 

sağlıklı bir okul iklimi oluşturmak 

 Olumlu davranışları pekiştirmek 

 Öğrencilerin davranışları konusunda  farkındalıklarını artırmak 

 Zincirleme olarak olumlu davranış aksiyonu sağlamak amacıyla yürütülen bir projedir. 

Okulun açıldığı ilk günlerden itibaren bu projeye başlanacaktır. 

Akran Dayanışması Projesi 

Farklı sınıf düzeylerinden olan öğrencilerin birbirlerini 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 yürütülen bir projedir. 

1. sınıf öğrencileri 3. sınıf / 2.sınıf öğrencileri 4.sınıf öğrencileriyle özelliklerine göre 

eşleştirilerek okul ağabey, abla ve kardeşi olarak belirlenirler. Böylece hem kardeş hem de 

ağabey – abla olma duygusunu aynı anda yaşamaları sağlanır. Yıl boyunca çocuklar değişik 

etkinliklerle bir araya getirilir. Ortak paylaşımlarda bulunarak kaynaşmaları sağlanır. İsteyen 

öğrenciler, teneffüslerde de birlikte vakit geçirebilirler. 

Veli Bilgilendirme Semineri 

07.10.2015 Çarşamba günü 13:30- 15:30 saatleri arasında Küçük Konferans Salonunda      

1. Sınıf velilerimize yönelik “Çocukluktan Öğrenciliğe” isimli sunum Psikolojik Danışman 

Burcu TİFTİK tarafından yapılacaktır.  

 

Değerler Eğitimi 

Değerler Eğitimi Veli Bülteni hazırlanarak velilere gönderilecektir. 

 

 

 



GÖRSEL SANATLAR 

1. sınıf öğrencilerimizle görsel sanatlar dersimizde,  01 Eylül - 09 Ekim 2015 tarihleri 

arasında, renkli resim tekniklerinden keçeli kalemlerle, Görsel İletişim ve Biçimlendirme 

öğrenme alanımızın; 

 Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, 

hikâyelerden esinlenerek oluşturma, 

 Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizim yapma, 

 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” ve “Çizgi 

Çalışmaları”  ile,  duygu, düşünceleri ifade eden resim çalışmaları yapacağız. 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

2015-2016 eğitim-öğretim yılına, öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini takip edebilmek ve 

kayıt altında tutabilmek için boy ve kilo ölçümlerini alarak başladık. 

Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; Düzen Alıştırmaları 

(Sıralanmalar) ve Yer Değiştirme Hareketleri ünitesi konuları içerisinde yer alan (yürüme, 

koşma, atlama, sıçrama) ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile 

pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, yer değiştirme hareketlerini 

yapmalarını, oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergilemelerini,  

oynadıkları oyunu belirlenen kurallara göre oynamalarını ve fiziki etkinliklere katılırken 

dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergilemelerini sağlayacağız. 

MÜZİK 

 Etkinlikler ve oyunlarla birbirimizi tanıma çalışmaları yapacağız. 

 “İstiklal Marşı”mızın sözlerini öğrenerek, “İstiklal Marşı”mızı doğru söyleme 
çalışmaları yapacağız. 

 Doğru nefes alma yöntemlerini öğreneceğiz. 

 Müziğin ABC’si kitabımızda bulunan çalışmalar ile sol anahtarını tanıyacağız. 

 Cumhuriyet ve Atatürk temalı şarkılar öğreneceğiz. 

Eylül - Ekim Ayında  Nerede  Hangi Etkinlikler Var? 

Adı: Şarkılarla Oyunlarla Pepee 

Tarihi: 03 Ekim 2015, Cumartesi  

Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi 

Türü:Çocuk Müzikali 

 

Adı: Şirinler Live On Stage 

Tarihi: 23-24-25 Ekim 2015 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi 

Türü:Çocuk Müzikali 

 

 



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

 Bilgisayarın kullanım alanları hakkında konuşacağız. 

 Bilgisayar başında sağlığımız açısından dikkat etmemiz gereken kuralları ve 

nedenlerini işleyeceğiz.  

 Bilgisayarın kurallara uygun açılıp-kapanmasına yönelik çalışma yapacağız.  

 Bir bilgisayarı bir araya getiren temel parçaları (kasa, ekran, klavye, mouse, hoparlör, 

yazıcı, kamera… vb.) oyunlarla öğreneceğiz. 

 Farklı bilgisayar çeşitlerini işleyeceğiz. (PC, Tablet  vb.) 

 Klavye tuşlarının görevleri üstünde duracağız. (Caps Lock, Num Lock, Enter, Space, 

ESC, Backspace, ALT+F4) 

SATRANÇ 

 2015-2016 eğitim ve öğretim yılına yeni, düzenlenmiş satranç odasında başladık. 

 Dersimizde yıllık plan doğrultusunda; satranç tahtasını tanıma,taşların hareketi,taş 

alma,tehdit (saldırı) ve savunma temalarını öğrenip bunlarla ilgili alıştırmalar 

yapacağız, Bu çalışmaları satranç oynayarak pekiştireceğiz. 

 Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, satrancın bir spor olduğunu 

farketmelerini ve zor koşullar altında düşünme becerisini artırmayı sağlamayı 

amaçlıyoruz. 

YARATICI DRAMA 

Yaratıcı drama dersini kurumumuzda bu yıl ilk kez zorunlu ders olarak haftada bir ders saati 

okutacağız. Yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek 

için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir.İlk dersimizde drama 

kavramını ve ders kazanımlarını öğrencilerimize aktardık. Dramanın tarihçesi ve bir yıllık ders 

hedeflerinden bahsettik. 

Hayatta sık sık karşısına çıkacak, ancak tanımlama konusunda insanların genellikle yetersiz 

kaldığı kavramları somutlaştırmak adına çalışmalarda bulunduk. Sınıfını ve bağlı bulunacağı 

ekibini iyi tanıması ve güvenmesi için güvenme tanışma etkinlikleri yaptık. İlk kavramımız 

hoşgörü oldu. Özellikle kültür derslerinin içerik olarak önemsediği ve üzerinde durduğu 

kavramları yaşantı yoluyla öğrencilerin kendi yakın çevrelerinde anlamlandırmaları için 

dramatizasyonlarda bulunacağız. Özellikle düşünme ve rol oynama becerileri yoluyla 

algılama, düşünme, irdeleme yetilerini geliştirecek çalışmalar yaptırarak beden dilini doğru 

kullanmayı öğreteceğiz. Öğrencilerimizle, pantomim tekniği yoluyla beden dili kullanma 

çalışmaları yapacağız. Kukla tekniği yoluyla, içinden geçenleri başkasına söyletmenin 

rahatlığını yaşatarak kendini tanıma ve duygularını doğru ve etkili bir şekilde ifade etmeyi; 

yüz mimikleri, jestler, ses tonu ve duruş becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapacaklardır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEF EĞİTİM KAMPUSU 
 


