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II. VELİ BÜLTENİ  
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Sevgili Velilerimiz, 

12 Ekim – 20 Kasım  tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 

TÜRKÇE 

 “t” sesini öğrenerek ilk grup seslerimizin öğrenimini tamamlayacağız. 

 Birinci grup seslerin(e,l,a,t) yer aldığı metinlerle okuma ve yazma çalışmaları 
yapacağız. 

 İkinci grup seslerin(i,n,o,r,m) hissetme,tanıma, okuma ve yazma çalışmalarını 
yapacağız. 

 Üçüncü grup seslerin(u,k,ı,y,s,d) hissetme,tanıma, okuma ve yazma çalışmalarını 
yapacağız. 

 Öğrendiğimiz sesleri birleştirerek yeni heceler, heceleri birleştirerek sözcükler, 
sözcükleri birleştirerek tümceler oluşturacağız. 

 Öğrendiğimiz seslerin yer aldığı metinler üzerinde okuma, yazma çalışmaları 
yapacağız. 

 Tümce oluşturma çalışmalarına paralel olarak “virgül” ve “soru işaretinin” kullanım 
alanlarını öğreneceğiz. 

MATEMATİK 

 Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştıracağız. 

 Rakamları okuyup, yazacağız. 

 Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayıracağız. 

 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayacağız. 

 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirleyeceğiz. 

 Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak 
göstereceğiz. 
 

HAYAT BİLGİSİ 

 Öğrencilerimizle,  okulda ortaya çıkabilecek  sorunları fark edip,  sorunlara farklı 
çözüm yolları bulacağız.  

  Okulda çalışanların mesleklerini öğreneceğiz, görevlerini tanıyacağız ve acil 
durumlarda kimlere başvuracağımızı bileceğiz. 

 Türk bayrağını ve İstiklal Marşı’nı tanıyıp saygı göstereceğiz. 

  Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin sınıfta 
bulunma nedenlerini  öğreneceğiz. 

 Milli bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla 
katılacağız. 

  Arkadaşlarımızla eğlenmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul edip, özel gün 
kutlamalarına katılmaya istekli olacağız. 

 Atatürk’ün hayatını öğreneceğiz. 

  Öğretmenimizin  ve arkadaşlarımızın sözlerini kesmeden dinleyeceğiz. 

  Bilgi edinebilmek için uygun sorular soracağız ve  resimli kaynaklardan 
yararlanacağız. 

 Atatürk Avcılar Evine gezi yapacağız. 

 Arkadaşlarımızla benzer ve farklı yönlerimizi fark edeceğiz. 

 Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına dikkat etmeyi öğreneceğiz. 

 Sağlığımızı korumak için aşı olmanın önemini kavrayacağız. 



İNGİLİZCE 

Öğrencilerimiz, ‘My Incredible School Life’ temasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Sınıf ve okul kurallarımızı tekrar ettik ve bunları içselleştirmeleri için Class Dojo davranış 
yönetim uygulaması ile birleştirdik. Sınıf rutinlerimize devam ettik; tarih, gün, hava ve 
şarkılarımızı her gün tekrarlamayı öğrendik.  

Incredible English Starter kitabımızın 2. ünitesi ‘My Pencilcase’ kapsamında sınıfta 
kullandığımız materyallerin isimlerini öğrendik. Kitap karakterlerini, sayıları ve renkleri tekrar 
ettik. Pekiştirici dinleme ve konuşma çalışmaları yaptık. “The mouse” isimli bir hikaye işleyip 
hikayenin mini kitapçığını yaptık. Gökkuşağının renkleri ile ilgili bir sanat çalışması yaptık. 

Incredible English Starter kitabımızın 3. ünitesi ‘Funny Faces!’ ünitesi kapsamında 
yüzümüzün ve vücudumuzun bölümlerini öğreniyoruz. Renkler ve sayıları tekrar 
ediyoruz.“Titch is Kitty!” isimli bir hikaye işleyip hikayenin mini kitapçığını yapıyoruz. Farklı 
yüzler hakkında konuşma aktivitesi olarak “Mix and Match book” yapıyoruz. Ünitelerin 
konularına göre şarkılar öğrenip, oyunlar oynuyoruz. 

Incredible English Starter kitabımızın 4. ünitesi ‘Hello, robot!’ ünitesine giriş yapıyoruz. 

A-Z Readers  okuma programımızdan ‘I need an eraser’ , ‘Carlos and His Teacher’ ,  ‘I 
See Colours’ ve   ‘ Too Many Leaves’ kitaplarıyla kelime geliştirme, dinleme, anlama ve 
drama  aktiviteleri kullanarak  konuları içselleştirme çalışmaları yapmaya başlayacağız.  

Topics  

Parts of the  body (face, ears, eyes...) 
Action words (walk, run, jump...) 
Colours (green, yellow, brown, orange, red) 
Numbers (1-8) 
Classroom instructions ( Stand up. Sit down..) 
Classroom objects ( pen, pencil, rubber....) 
 
Dilbilgisi  Yapıları     

Hello! I’m...         
This is.....,       
Hello! Goodbye!      
He’s got / She’s got....      
I’ve got......        
It’s......                                  
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

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

 

 

 

http://www.starfall.com/
http://english-4kids.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.mes-english.com/
http://www.eslgamesworld.com/


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Bireysel Görüşmeler 

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 
yapılandırılmış bireysel görüşmelerimize devam edeceğiz. 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler 

1. sınıflarda öğrencilerimizin duygularını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla “Duygularla 
Dans Ediyorum” etkinliğini yapacağız. 

Akran Dayanışması Projesi 
 
Akran Dayanışması Projesi kapsamında 1. ve 3. sınıf öğrencilerimizi okul abla, ağabey ve 
kardeşleriyle tanıştıracağız. Hep birlikte “Kutu Oyunları Oynama” etkinliği düzenleyeceğiz. 
 
Öğrenci Yönetim Kurulu Seçimleri 

Yaşamın seçkin noktalarına hazırladığımız öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi 
kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesini, seçme ve seçilme 
özgürlüğünün benimsetilmesini, okulda alınacak kararlara katılma fırsatı vererek; karar 
verme ve sorumluluğunu üstlenme becerisi kazandırmayı amaçlayan Öğrenci Yönetim 
Kurulu seçimlerini 16 Ekim 2015 Cuma günü gerçekleştireceğiz. 
 

 
GÖRSEL SANATLAR 

 “Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanımızın;  

 Görsel sanat çalışması oluşturma süreci; duygu, düşünce, gözlem, malzemenin 
belirlenmesi ve biçimlendirme basamaklarını bilme, 

 Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtma, 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini 
kullanma, 

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

 Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanma 

kazanımlarından yola çıkarak renkli resim  teknikleri ile "En Sevdiğim Canlı", " Benim 
Konum" renkli resim teknikleri ile "92.Yılı Kutluyoruz" grup çalışması, "Son Bahar" 
konularını uygulayacağız. 

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “Yer Değiştirme Hareketleri” 
ünitesi konuları içerisinde yer alan (kayma, yuvarlanma, tırmanma) ile ilgili alıştırmalar 
yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, yer değiştirme hareketlerini 
yapmalarını, oyunları belirlenen kurallara göre; güvenli oyun ve fiziki ortamlarında 
oynamalarını sağlayacağız. 

 

 



MÜZİK 

 Etkinlikler ve oyunlarla birbirimizi tanıma çalışmaları yapacağız. 

 Mef Marşımızı öğreneceğiz. 

 Doğru nefes alma yöntemlerini öğreneceğiz. 

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

 Cumhuriyet ve Atatürk temalı şarkılar öğreneceğiz. 
 

Ekim-Kasım Aylarında  Nerede  Hangi Etkinlikler Var? 

Tarih: 23 Ekim 2015 
Saat : 16:00 
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi 

 

BREMEN MIZIKACILARI (MÜZİKAL) 

Tarih: 25 Ekim 2015 
Saat: 14:00  
Adres: Ömer Paşa Cad. Dr. Zeki Zeren Sok. No:17 (Oyuncak Müzesi) 
Telefon: (0216) 359 45 50 - 0 (216) 359 45 51 

 
 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

 Bilgisayarın fonksiyonel yapısını ve nasıl çalıştığını anlayacağız. 

 Klavyeyi tanıyacağız. Klavye özel ve fonksiyon tuşlarını amaçlarına uygun 
kullanacağız.  

 Mikrofonu, hoparlörü ve kulaklığı kullanacağız. 

 “İşletim Sistemleri” konusuna giriş yapacağız.  

 Yazılımın önemini kavrayacağız. 

 Windows işletim sistemiyle ilgili temel kavramları öğreneceğiz. 
 
 
 
 
 



SATRANÇ 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda; satranç taşlarının tüm özelliklerini öğrenip her bir 
figürün nasıl taş aldığını,piyonların geçerken nasıl taş aldığını ve piyon terfisini öğreneceğiz. 
Bu çalışmaları satranç oynayarak pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak  belirlenen kazanımlardan,olaylara konsantre olmayı, 
hesaplama yeteneğini artırmayı ve zor koşullar altında düşünme becerisini geliştirmeyi 
amaçlıyoruz. 

 

YARATICI DRAMA 

Yaratıcı Drama dersi kapsamında, görünen durumu yorumlama ve algılama çalışmaları 
yaptık. Sözsüz iletişimin önemine değindik. Pantomim ve beden dili yardımıyla donuk imge 
çalışmalarımızı destekledik. Öğrencilerimiz herhangi bir konuşma ve sese başvurmadan 
beden dilleri ile bir eylemde bulundu ve eylemin gerçekleştiği anı fotoğraf karesi olarak 
dondurdular. Sınıf arkadaşları eylemi yorumlayıp doğru sonuca ulaşmaya çalıştılar. Ardından 
gerçekleşen eylemin kaç farklı yorumunun olduğunu tartıştık ve tek bir yorumlamanın 
olmadığı sonucuna ulaştık. Devamında donuk anı fotoğraf karesine dâhil olarak değiştirme 
ve dönüştürme çalışmaları yaptık. Sonraki dersimizde ise, görünen-dikkat edilen 
karşılaştırmasını heykel çalışması ile gerçekleştirdik. Öğrencilerimizden biri bir heykel 
pozisyonunu aldı. Bu sırada sınıf arkadaşları heykele sırtlarını döndüler ve sırayla heykeli 
inceleyip aynı duruş pozisyonunu aldılar. Son öğrencimizin aldığı pozisyon ile ilk 
öğrencimizin aldığı pozisyonu inceledik ve farklara değindik. Her insanın aynı duruma bakıp 
farklı noktalara dikkat ettiği üzerine konuştuk ve gündelik yaşamdan örneklerimizi verdik.  

 Duyulara yönelik çalışmalar yapacağız.  

 Duyularımızın işlevleri ve duyularımızın daha verimli kullanılması üzerinde duracağız.  

 İletişim becerilerini ve iletişimin önemini “İletişim Engeli Oyunu” ile iletişimin zorlaştığı 
durumları yaratarak irdeleyeceğiz.  

 Çağrışımsal düşünce ile iletişim esnasında doğru anlama ve yorumlama egzersizi 
yapacağız.  

 Gündelik sıradan olaylara yeni bakış açıları kazanmak amacıyla farklı kurgular ekleyip 
canlandırmalar yapacağız. 

 

 

 


