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Matematik dersinde 20 içindeki sayılarla 

toplama işlemi yapmayı öğrendik. 

Türkçe dersinde hece, sözcük, tümce 

ve metin oluşturma çalışmaları 

gerçekleştirdik. 

Görsel sanatlar çalışmalarımızdan örnekler...  

 

Bilişim teknolojileri dersinde 
kodlamanın algoritmasını keşfettik. 

Yaratıcı drama derslerinde 
çizdiğimiz karakterin kendisi olduk. 

 



Sevgili Velilerimiz, 

8 Şubat – 18 Mart tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 

TÜRKÇE 

 “ Hayal Gücü” ile “Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler” temalarını işleyeceğiz. 

 Bu temalara uygun konu içerikleriyle çeşitli metin türleri inceleyeceğiz. 

 Okuduğunu anlama ve anlamlandırma çalışmaları yapacağız. 

 Dinleme ya da okuma çalışmalarında, 5N 1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve 

kim) sorularına cevap arayacağız. 

 Kelimeleri doğru telaffuz ederek, noktalama işaretlerini vurgulayarak akıcı okuma 

alıştırmaları yapacağız. 

 Yazım kurallarını uygulama çalışmalarına yer vereceğiz. 

 Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, soru işareti, kesme işareti, kısa çizginin 

kullanımını pekiştireceğimiz metinlere yer vereceğiz. 

 Gördüğünü, duyduğunu, izlediğini, düşündüğünü veya hissettiğini konu alan yazma 

çalışmaları yapacağız. 

 Okunan metinler hakkında düşüncelerimizi belirttiğimiz çalışmalara yer vereceğiz. 

 

 

MATEMATİK 

 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemler çözeceğiz. 

 20 içinde geriye birer birer sayacağız. 

 Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark edeceğiz. 

 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulup, matematik cümlesini yazacağız ve 

modellerle göstereceğiz. 

 Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini göstereceğiz. 

 Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya  çıkanı bulacağız. 

 Paralarımızı tanıyacağız. 

 Doğal sayılarla çıkarma  işlemini gerektiren problemler çözeceğiz. 

 

 

HAYAT BİLGİSİ 

 Evde kuralların neden gerekli olduğunu açıklayacağız. 

 Günlük yaşamımızda  oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağımız süreler 

arasında denge kurmayı öğreneceğiz. 

 Kendi çocukluğumuz hakkında araştırma yapacağız. 

 Ailemizdeki  bireyleri tanıyıp  tanıtacağız. 

 Kişisel eşyalarımızı  özenli kullanıp başkalarının eşyalarını kullanırken izin almayı ve  

bu eşyalara zarar vermemeyi öğreneceğiz. 

 Mutfakta büyüklerimizin yemek  yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, 

buharlaşma olaylarını fark edeceğiz. 



 Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirteceğiz. 

 Paranın değişim aracı olarak işlevini fark edeceğiz.  Aile bütçesi hazırlama 

çalışmalarına katılıp paranın sınırlı bir kaynak olduğunu vurgulayacağız. 

 Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırıp, dayanışmaya günlük hayattan 

örnekler göstereceğiz. 

 Aile içinde demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemleyeceğiz.  

 Ailemizin  dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu öğreneceğiz. 

 Ailemizde  ve akrabalarımız  arasında etik değerlere  ne kadar önem verildiğini 

gözlemleyeceğiz.  

 Kendimizin ve ailemizdekilerin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul 

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 2. ünitesi “The School 

Show” kapsamında aile üyelerini öğreneceğiz. Aile üyelerimizin resmini yapıştırdığımız bir 

çerçeve çalışması yapacağız. Pekiştirici dinleme ve konuşma çalışmaları yapacağız.  

“Incredible English 1” kitabımızın 3. ünitesi “The picnic” ünitesi kapsamında yiyecek 

isimlerini öğreneceğiz. Sağlığımız için yararlı olan ve olmayan yiyecekler ile ilgii konuşacağız. 

Ünitelerin konularına göre şarkılar öğrenip, oyunlar oynayacağız. 

“Oxford Reading Tree” serisinden okuma programımızdan “A New Dog” kitabıyla 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…) 
People (man, woman, boy, girl) 
 
Dilbilgisi  Yapıları  

What have you got? 
I’ve got... 
My favourite..... 
Can I have ........ please? 
Pass me .... please.  
Good for you. / Bad for you. 
Here you are.                                



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 

 

 

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 olumlu benlik algısını geliştirmek amacıyla “Olsaydım” 

etkinliğini gerçekleştireceğiz. 

Öğrenci Grup Çalışması 

Arkadaşlarıyla iletişim kurma ve sürdürme becerilerini geliştirmek amacıyla “Arkadaşça 

Oyunlar” etkinliğini yapacağız. 

Veli Bilgilendirme Semineri 

 23.02.2016 Çarşamba günü 08:15- 10:00 saatleri arasında Küçük Konferans 

Salonunda 1. sınıf velilerimize yönelik “Çocuklarımız ve Arkadaşlıkları” isimli sunum 

Psikolojik Danışman Burcu TİFTİK tarafından yapılacaktır.  

 “Değerler Eğitimi Veli Bülteni 3- Empati” yi  hazırlayarak velilerimize göndereceğiz. 

 

 

GÖRSEL SANATLAR 

“Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanımızın;  

 Görsel sanat çalışmasında büyük-küçük ilişkilerini kullanma, 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini 

kullanma, 

"Kentler ve Mekanlar" ,  20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü ile ilgili  

"Benim Kahramanım" konulu çalışma yapılacaktır. 

 İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenleme, 

 Kare, daire, üçgen vb. biçimler oluşturularak, renkli fon kartonu üzerinde düzenlenme, 

Renkli resim tekniklerinden "Geometrik Şekillerle Doğadan Kesitler" kolaj 

çalışması yapılacaktır. 

  

 

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


OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “Nesne Kontrolü Gerektiren 

Hareketler” ünitesi konuları içerisinde yer alan “atma-tutma, yakalama-yuvarlanma” ile ilgili 

alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan; nesne kontrolü gerektiren hareketleri 

yapmalarını, oyun ve fiziki etkinliklerde beceri ve güçlerin farklı olabileceğini kabul etmeyi,  

vücut bölümlerini hareketlerini tanımayı ve oyunu belirlenen kurallara göre oynamayı 

sağlayacağız. 

 

MÜZİK 

 Müzik dinleme kuralları, 

 Müzik ve Hareket, 

 Müzik Kültürü, 

 Nota okuma ve müzik teorik bilgileri konularını işleyeceğiz. 

 Okuyorum ve Kalinka şarkıları,  

 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma şarkıları, 

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şarkılarını öğreneceğiz. 
 

Şubat ve Mart Aylarında Hangi Etkinlikler Var? 

 
Adı: Kuklacı 

Yer: Kadıköy Süreyya Operası 

Tarih: 21/02/2016 

Saat: 14.00 

Türü: Çocuk Müzikali/2 Perde 

 

 

 



 

Adı: Slava's Snowshow 

Yer:Zorlu PSM 

Tarih: 24.02.2016 - 06.03.2016 

Türü: Çocuk Müzikali 

 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

“Kelime İşlem Programları” ünitesini işlemeye devam edeceğiz. 

 Bir kelime işlem programında menü ve altmenü komutlarını işlevlerine uygun olarak 

kullanabileceğiz. 

o “NEW” komutunu kullanarak yeni bir belgeye başlayacağız. 

o  Yazılan belgeyi kaydet (SAVE) komutunu vererek kaydeceğiz. 

 Bir kelime işlem programında sayfanın ve yazının biçimini değiştirebileceğiz. 

o Yazıtipi ayarlarını (Font Type, Size, Color, Bold, Italic, Underline) 

değişteceğiz. 

 Genel bir tekrar yapacağız ve bu ünitemizi tamamlamış olacağız. 

 

“İnternet” ünitesine geçiş yapacağız. 

 İnternete ulaşabileceğiz. 

 Web sayfalarında hareket edebileceğiz. 

 

 

SATRANÇ 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda; satranç tahtasının en önemli taşı şahın nasıl mat 

olduğunu ve sebepleri, 1 hamlelik matları ve en önemli taktik oyunlardan açmazı ve oyun 

sırasında nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.  

 

http://www.zorlucenterpsm.com/tr/slavas-snowshow


YARATICI DRAMA 

Drama dersi kapsamında “Bedene Dayalı Oyun ve Alıştırmaları” ünitesini inceleyeceğiz.  

Öğrencilerimiz drama etkinlikleri yoluyla: 

 Bedenini kullanarak yeni formlar oluşturmayı,  

 Farklı bedensel formları yorumlamayı ve oynamayı,  

 Bedeniyle yapabileceklerini keşfetmeyi, 

 Bir durumu, bir konuyu bedeniyle anlatmayı deneyimleyecektir. 

Bu deneyimler için “Donuk İmge, Duygu Yürüyüşü, Formdan Geçiş Alıştırmaları, İmgesel 

Beden Oyunları, Bedene Dayalı Anlatım” gibi drama çalışmalarından faydalanacağız.  

 

 

 

 

 

 


