
 

1. Sınıflar 
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Sevgili Velilerimiz, 

30 Kasım – 22 Ocak  tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 

TÜRKÇE 

 “ö” sesini öğrenerek dördüncü  grup seslerimizin öğrenimine başlayacağız. 

 Dördüncü grup seslerle (ö, b, ü, ş, z, ç) hissetme, tanıma, hece ,sözcük, tümce 
oluşturma, metinlerle okuma ve yazma çalışmaları yapacağız. 

 Beşinci grup seslerle  ( g, c, p, h)  hissetme, tanıma, hece ,sözcük, tümce oluşturma, 
metinlerle okuma ve yazma çalışmaları yapacağız. 

  “ğ, v, f” seslerin yer aldığı altıncı grup ile hissetme, tanıma, hece ,sözcük, tümce 
oluşturma, metinlerle okuma ve yazma çalışmaları yapacağız. 

 Öğrenilen seslerle oluşturulan sözcükleri tümce haline getirme etkinlikleri yapacağız. 

 Sınıf içinde küçük ve büyük gruplarla sözcük oluşturma, okuma aktiviteleri yapacağız. 

 Karışık sözcüklerden anlamlı tümce kurma çalışmaları ve tümce yazılırken dikkat 
edilmesi gereken hususlarla ilgili etkinlikler yapacağız. 

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

 Gördüğünü, duyduğunu, izlediğini, düşündüğünü veya hissettiğini yazma çalışmaları 
yapacağız. 

 Okuduğu metinlerle ilgili anlama çalışmalarına yer vereceğiz. 

 Değişik metin türleriyle tanışarak ele alınan metin türlerinin özellikleri üzerinde 
duracağız. 

 

MATEMATİK 

 20’ye kadar olan sayıya karşılık gelen çoklukları öğreneceğiz. 

 Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki guruptaki nesneleri birebir eşlemeyi ve 

grupların nesne sayılarını karşılaştırmayı öğreneceğiz. 

 Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanmayı öğreneceğiz. 

 Tablo okumayı öğreneceğiz. 

 Saat modeli oluşturarak saat başlarını okumayı öğreneceğiz. 

 Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark ettirme 

çalışmaları yapacağız. 

 Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulmayı, matematik cümlesini 

yazmayı ve modelle göstermeyi öğreneceğiz. 

 Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleri ile açıklamayı öğreneceğiz. 

 20’ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazmayı 

öğreneceğiz. 

 Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile 

toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulmayı öğreneceğiz. 

 Toplama işleminde toplananların yeri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini 

öğreneceğiz. 

 Takvim üzerinde günü ve ayı belirtmeyi öğreneceğiz. 

 

 



HAYAT BİLGİSİ 

 Öğretmenlerimizin ve arkadaşlarımızın sözlerini kesmeden dinlemeyi öğreneceğiz. 

 Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorup  resimli kaynaklardan yararlanacağız. 

 Okulda, arkadaşlarımızın sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark 
edeceğiz. 

 Trafikteki çeşitli sesleri tanıyıp, aralarındaki farklılıkları ayırt edeceğiz. 

 Trafikte görme ve görülmenin önemini kavrayacağız. 

 Okula geliş ve gidişlerde karşıdan karşıya geçerken güvenli yerleri kullanmanın 
önemini öğreneceğiz. 

 Okula geliş gidişleri sırasında karşılaştığımız insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl 
davranmamız gerektiğini araştıracağız. 

 Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklayacağız. 

 Duyu organlarının çevreyi tanımadaki rolünü fark edeceğiz. 

 Sınıfımızı, okulumuzu ve çevremizi temiz tutmak ve korumak için sorumluluk 
alacağız. 

 Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark edeceğiz. 

 Canlıların nasıl beslendiklerini araştıracağız. 

 Evimizin  adresini ve telefon numarasını öğrenip söyleyeceğiz. 

 Yemek saatinden önce ve sonra yapılması gerekenleri ayırt edip, görgü kurallarına 
uygun davranışların neler olduğunu fark edeceğiz. 

 

İNGİLİZCE 

Öğrencilerimizin kurallarımızı ve sınıf rutinlerimizi içselleştirmeleri için Class Dojo davranış 
yönetim uygulaması ile birleştirerek sınıf rutinlerimize devam ederek tarih, gün, hava ve 
şarkılarımızı her gün tekrarlamaya devam edeceğiz.  

İkinci çeyrek dönem itibari ile “Incredible English 1” kitabımızın 1. ünitesi ‘Hello, Mr. Fixit! 
kapsamında şekilleri öğreneceğiz. Farklı şekillerden oluşan bir resim yapacağız. Kitap 
karakterlerini, renkleri ve sayıları tekrar edeceğiz. Pekiştirici dinleme ve konuşma çalışmaları 
yapacağız.  

“Incredible English 1” kitabımızın 2. ünitesi “The school show” ünitesi kapsamında farklı 
sanat tarzlarını öğreneceğiz. Bir resim çizip hakkında konuşma egzersizleri yapacağız. 
Ünitelerin konularına göre şarkılar öğrenip, oyunlar oynayacağız. 

“Incredible English 1” kitabımızın 3. ünitesi “The picnic” ünitesine giriş yapacağız. 

“Oxford Reading Tree” serisinden okuma programımızdan “The Toys Party”, “New 
Trainers”  ve “A New Dog” kitaplarıyla kelime geliştirme, dinleme, anlama ve drama  
aktiviteleri kullanarak  konuları içselleştirme çalışmaları yapmaya başlayacağız.  

Themes 

My Incredible School Life 
My Incredible Free Time 

Topics  

Greetings (hello, goodbye, bye...) 
Family members (mum, dad, grandma, granpa…) 
Food and drink (apple, banana, orange, cake…) 
Numbers ( 1-12) 
 



Dilbilgisi  Yapıları  

What’s your name? 
I’m .... 
My favorite color’s... 
How old are you? 
I am ... 
I’ve got 

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.co 
 

 

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 arkadaşlarının özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 
“Arkadaşımı Tanıyorum” etkinliğini gerçekleştireceğiz.  
 “Hoşgörü” değerinin kavratılması amacıyla planlanan sınıf etkinliğini yapacağız. 

Öğrenci Grup Çalışması 

Arkadaşlarıyla iletişim kurma ve sürdürme becerilerini geliştirmek amacıyla “Arkadaşça 
Oyunlar” etkinliğini yapacağız. 

Akran Dayanışması Projesi  

Akran Dayanışması Projesi kapsamında 1. sınıf öğrencilerimizi, 3.sınıf okul abla ve 
ağabeyleri ile aynı ortamda yapacağımız etkinlikler kapsamında bir araya getirecek ve olumlu 
ilişkiler kurmalarını sağlayacağız.  
 

 
GÖRSEL SANATLAR 

 “Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanımızın;  

 Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını bilme, 

 İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenleme, 

 Kare, daire, üçgen vb. biçimler oluşturularak, fon kartonu üzerinde düzenleme yapma 

Renkli resim teknikleri "Kolaj Çalışması Pozitif - negatif" çalışması, 

 Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyleme, 

 Sanat eserleri arasındaki farklılıkları belirtme; Sanat Eseri İnceleme 

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


"Üç boyutlu çalışma ve röprodüksiyon örneği karşılaştırmalı inceleme" 

çalışması, 

 Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını bilme, 

"Picasso", renkli resim teknikleri ile  "Vasiliy Kandinskiy'den çiçek buketi" kolaj 

çalışması yapılacaktır. 

 
 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “Dengeleme Hareketleri” ünitesi 

konuları içerisinde yer alan “düşme, kalkma, dönme, salınma, ağırlık aktarma, atlama, 

konma, başlama, durma, denge, itme, çekme” ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları 

eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan; dengeleme hareketlerini yapmalarını, 

iki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynamalarını, oyun ve fiziki 

etkinliklere düzenli olarak katılmalarını, oyunu belirlenen kurallara göre oynamalarını ve fiziki 

etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken unsurları öğrenmelerini 

sağlayacağız. 

 

MÜZİK 

 Ses açma egzersizleri ve nefes tekniklerini öğreneceğiz. 

 “Okuma Sevinci” şarkısını öğreneceğiz. 

 Boom whackers enstrümanları ile ezgi çalışmaları yapacağız. 

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

Aralık - Ocak Aylarında Nerede, Hangi Etkinlikler Var? 

Etkinlik: Shrek The Musical  

Tarih: 22.01.2016 

Saat: 14.30- 20:00 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi  

 

 
 



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

“İşletim Sistemleri” ünitesi kapsamında; 

 Bilgisayarda “masaüstü” kavramını öğreneceğiz, 

 Enter tuşunun görevi, tek tıklama, çift tıklama kavramlarını öğreneceğiz, 

 Programları simge durumunda küçültme-büyütme işlemlerini öğreneceğiz, 

 Başlat menüsünü tanıyacağız, 

 Görev çubuğunu tanıyacağız, 

 Kaydırma çubuğunu öğreneceğiz ve 

bu üniteyle ilgili neyi, ne kadar öğrendiğimizi görmek için oyun tabanlı ölçme materyali olan 

“Kahoot” uygulayacağız. 

“Kelime İşlem” ünitesine geçiş yapacağız ve bu ünitede; 

 Kelime işlem programının yazı yazmak amacıyla kullanıldığını öğreneceğiz, 

 Klavyedeki öğrenmediğimiz tuşların (capslock, numlock, delete, shift, alt gr vb.) 

görevlerini öğreneceğiz, 

 Kelime işlem programındaki “new” komutu ile “save” komutunun görevini 

öğreneceğiz, 

 Kelime işlem programında yazı tipi ayarlarını (yazı tipi, boyut, kalın, italik, altı çizili vb.) 

değiştirmeyi öğreneceğiz. 

 

SATRANÇ 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda 1 ve 3. sınıflarımızla satranç tahtasının en önemli 

taşının şah olduğunu, şah çekmenin ve şahın bu durumda ne yapması gerektiğini 

öğreneceğiz. 4. sınıflarımızla taktik çalışmalara devam ederek; açarak taş istemenin 

yöntemlerini öğreneceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, olaylara konsantre olmayı, 

hesaplama yeteneğini arttırmayı ve zor koşullar altında düşünme becerisini geliştirmeyi 

amaçlıyoruz. 

 

YARATICI DRAMA 

 Doğru iletişim kurma çalışmaları yapacağız. 

 Nefes ve konuşurken duygulara göre doğru tonlama çalışması yapacağız. 

 Her koşulda barışçıl davranış geliştirmeye yöneleceğiz. 

 Sabır ve dinleme egzersizleri yapacağız. 

 Görünen ve aslında olan arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. 

 Doğaçlamanın kurallarını öğreneceğiz. 

 Belli bir duruma bağlı kalarak üretimde bulunmayı doğaçlama tekniği ile 
gerçekleştireceğiz. 

 

 

 


