
 

1. Sınıflar 

V. VELİ BÜLTENİ  

21 Mart 2016 – 06 Mayıs 2016 

2015–2016 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. okul günümüzde tişörtlerimizi 

boyayarak koridorlarımızda sergiledik. 

Türkçe dersimizde yaptığımız etkinliklerle 

heceleri öğrendik. 

Oyun ve fiziki etkinlikler derslerimiz... 

Formdan geçiş alıştırmalarında beden 

formundan konuşmaya geçtik. Önce formdaki 

kişinin yaşamını tahmin etmeye çalıştık 

ardından kişiler arası konu birliği oluşturduk. 



Sevgili Velilerimiz, 

21 Mart – 06 Mayıs tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 

TÜRKÇE 

 “Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler” temasını 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  virgül ve kısa çizgiyi vurgulayarak tüm noktalama 

işaretlerinin kullanımını pekiştireceğimiz metinlere yer vereceğiz. 

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

çalışmaları yapacağız. 

 Sözcük bilgisi kapsamında “varlıklara verilen adlar” (tekil, çoğul ve topluluk adları) 

konusunu işleyeceğiz. 

 Sözcük bilgisi kapsamında “varlıkları niteleyen sözcükler” konusunu çeşitli metin 

örnekleri üzerinden hissettireceğiz. Etkinliklerle pekiştireceğiz. 

 

MATEMATİK 

 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. 

 Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplama alıştırmaları yapacağız. 

 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulma alıştırmaları 

gerçekleştireceğiz. 

 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçme alıştırmaları yapacağız. 

 Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler çözüp kuracağız. 

 

HAYAT BİLGİSİ 

 Ailemizdeki liderin/liderlerin ailedeki rolünü fark edeceğiz. 

 Günlük zamanımızın  bir bölümünü ailemizle  ve yakın çevremizle  birlikte  eğlenmek 

için planlayabileceğimizi öğreneceğiz.  

 Ailemiz  ve yakın çevremiz  ile ilişki kurmada hangi duyu organlarından 

yararlandığımızı açıklayacağız. 

 Fiziksel özelliklerimizi  tanıyarak bu özelliklerimiz hakkında olumlu düşüneceğiz. 

 Çevremizdeki  insanlara karşı hissettiğimiz  duyguları fark ederek   bunları uygun 

biçimde ifade edeceğiz. 



 Evimiz ve ailemizle  ilgili duygu ve düşüncelerimizi  özgün bir biçimde ifade edeceğiz. 

 Evimizdeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular soracağız. 

  Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda 

bulunacağız. 

 Doğal afetler karşısında yapılması  gerekenleri belirleyerek ailemizle birlikte yapılması 

gereken hazırlıkalrı öğreneceğiz. 

  “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde 

kullanacağımız tekrar çalışmaları yapacağız. 

 Geçmişten günümüze, kılık kıyafette oluşan değişiklikleri araştırıp  bir kıyafet 

tasarlayacağız. 

 Bayram kutlamalarındaki duygularımızı  sözlü olarak ifade edeceğiz. 

 Geçmiş, şimdi, gelecek zaman dilimlerini ayırt edip, uygun yerde kullanacağız. 

  Bazı davranışları, önceki yıllarda tek başımıza  yapamadığımız halde şimdi 

yapabildiğimizi fark edeceğiz. 

 Kısa bir öz geçmiş hazırlayıp  kendimizi tanıtacağız. 

 

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 ediyoruz.  

İkinci çeyrek dönem itibari ile Incredible English 1 kitabımızın 2. ünitesi ‘The School 
Show’ kapsamında aile üyelerini öğrendik. Aile üyelerimizin resmini yapıştırdığımız bir 
çerçeve çalışması yaptık. Pekiştirici dinleme ve konuşma çalışmaları yaptık.  

Incredible English 1 kitabımızın 3. ünitesi ‘The picnic’ ünitesi kapsamında yiyecek 
isimlerini öğrendik. Sağlığımız için yararlı olan ve olmayan yiyecekler ile ilgili konuştuk. 
Ünitelerin konularına göre şarkılar öğrenip, oyunlar oynadık. 

Incredible English 1 kitabımızın 4. ünitesi ‘The Toy Cupboard’ ünitesi kapsamında 
oyuncak isimlerini öğrendik. Oyuncakların yapıldığı materyallerle ilgili konuştuk. Pekiştirici 
dinleme ve konuşma çalışmaları yaptık.  

 Incredible English 1 kitabımızın 5. ünitesi ‘Puppets’ ünitesi kapsamında vücudumuzun 
bölümlerini öğrendik. Sınıfımızda saç ve göz renkleriyle ilgili bir araştırma yapıp bir tabloyla 
sonuçlarını gösterdik. 

Incredible English 1 kitabımızın 6. ünitesi ‘At the Farm’ ünitesi kapsamında hayvan 
isimlerini öğreneceğiz. Hayvanlar ve yavru hayvanlarla ilgili bir mini kitapçık çalışması 
yapacağız. Ünitelerin konularına göre şarkılar öğrenip, oyunlar oynayacağız. 

Incredible English 1 kitabımızın 7. ünitesi ‘At the Park’ ünitesi kapsamında 
hareketlerimizin isimlerini öğreneceğiz. Hareketlerimizi gösteren bir foto albüm çalışması 
yapacağız.  

Incredible English 1 kitabımızın 8. ünitesi ‘New Clothes’ ünitesi kapsamında giyecek 
isimlerini öğrenecğiz. Hava durumlarıyla ilgili konuşacağız.  

 



Oxford Reading Tree serisinden okuma programımızdan seviye 3 kitapları ile kelime 
geliştirme, dinleme, anlama ve drama  aktiviteleri kullanarak  konuları içselleştirme 
çalışmaları yapmaya başlayacağız.  

Themes 

My Incredible School Life 
My Incredible Free Time 

Topics  

Food and drink (apple, banana, orange, cake…) 
Toys (car, doll, ball, robot...) 
Materials (plastic, wood, metal, fabric) 
Parts of the body (head, body, arms, legs...) 
Parts of the face (face, hair, nose...) 
Animals (dog, cat, hen, duck....) 
Baby animals (foal, puppy, kitten....) 
Action verbs ( run, jump, walk, hop...) 
Abilities (swim, talk, draw...) 
Clothes (dress, T-shirt, shorts...) 
Weather (hot, cold, windy...) 
 
Dilbilgisi  Yapıları 

I’ve got... 
Where’s my...? 
It’s here. / It isn’t here. 
It’s got... 
I like... / I don’t like... 
I can... / I can’t... 
I’m wearing... 
                                
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  
Öğrencilerimizin sorun çözme becerilerini desteklemek amacıyla “Ben Sorun Çözüyorum”etkinliğini 

gerçekleştireceğiz. 

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


“Empati” değerinin kavratılması amacıyla planlanan sınıf etkinliğini yapacağız. 
Öğrenci Grup Çalışması 

Arkadaşlarıyla iletişim kurma ve sürdürme becerilerini geliştirmek amacıyla “Arkadaşça 

Oyunlar” etkinliğine devam edeceğiz. 

 

Akran Dayanışması Projesi  

Akran Dayanışması Projesi kapsamında 1. ve 3. sınıf öğrencilerimizin okul abla, ağabey ve 
kardeşleriyle kaynaşmaları için yapılan etkinliklere devam edeceğiz. 
 

 

 

GÖRSEL SANATLAR 

Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme alanımızın;  

 Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır. 

 Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, 

hikâyelerden esinlenerek oluşturur.  

 Renkli resim teknikleri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu 

grup çalışması. 

 Sanat Eleştirisi ve Estetik 

 Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyler. 

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

kazaznımlarını işleyeceğiz. 

 Renkli resim teknikleri  Gustav Klimt  "The Tree Of Life" konulu karışık teknik ile 

çalışmalar gerçekleştireceğiz. 

 

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

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

Hareketler” ünitesi konuları içerisinde yer alan (top sürme, raketle vurma, uzun saplı araçlarla 

vurma) ve ‘’Birleştirilmiş Hareketler’’ ünitesi konuları içerisinde yer alan (yer değiştirme 

hareketleri, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketlerin tümünden oluşan 

parkurlar)  ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan; nesne kontrolü gerektiren hareketleri 

yapmayı, iki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunları oynamayı, oyun ve 

fiziki etkinliklerle ilgili çeşitli bilgi edinme yollarını kullanmayı, geleneksel çocuk oyunlarımızı 

oynamayı yer değiştirme ve dengeleme hareketlerini yapmayı, temel hareketleri yaparken 

dengesağlamak için vücut bölümlerini kullanarak stratejiler geliştirmeyi  ve oyunu belirlenen 

kurallara göre oynamayı sağlayacağız. 

 

 

 



MÜZİK 

 23 Nisan şarkıları, 

 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 

 Okuma bayramı temalı şarkılar öğreneceğiz. 

 Müzikte nüans kavramı 

 Müzikte gürlük ve ritim kavramları konularında çalışmalar yapacağız. 

 Klasik müzik bestecilerinden Mozart ve hayatı hakkında bilgi edineceğiz. 
 

Mart, Nisan ve Mayıs Aylarında Hangi Etkinlikler Var? 

 

03.04.2016 

14:00  

Kitap Kurdu ile Can Haylazlara Karşı (Müzikal) 

 

 

 

 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
“Kodluyorum” ünitesine geçiş yapacağız. 

 https://code.org/ sitesine nasıl giriş-çıkış yapılacağını öğrenecek, sitenin genel ekran 

yapısını tanıyacağız. 

 “Algoritma” kelimesinin tanımını öğreneceğiz. 

 https://code.org/ sitesinden "Mutlu Haritalar" uygulamasını çalışma kâğıtları ile sınıfta 

yapacağız. 

 "Program" kelimesinin tanımını yapacağız. 

 https://code.org/ sitesinden "Mutlu Haritalar" uygulamasını çalışma kâğıtları ile sınıfta 

yapacağız. 

 Yönergeleri sembollerle ifade edeceğiz. 

 

 

 

https://code.org/
https://code.org/
https://code.org/


SATRANÇ 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda açarak taş isteme konusunu işleyeceğiz  ve oyun 

sırasında  nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Çatal ve şiş konularına giriş yapıp örneklerle bu 

temalarla nasıl taş kazanılacağını göreceğiz. 

 

YARATICI DRAMA 

Yaratıcı drama dersi kapsamında“Ritim, Ses ve Devinim” ünitesini inceleyeceğiz.  

Öğrencilerimiz drama etkinlikleri yoluyla: 

 Duyu organlarını kullanarak çevresindekileri tarif etmeyi, 

 Ritim alıştırmalarında hayatın içerisinde fark ettiği sesleri taklit etmeyi,  

 Bedenini kullanarak düzenli ritim vurmayı ve doğaçlamayı, 

 Doğaçladığı ritme uygun herhangi bir ses eklemeyi, 

 Ritimden hareketle öykü kurgulayıp oynamayı deneyimleyecekler. 

Bu deneyimler için “Duyu Oyun, Duyma ve Yansılama, Yönergelerle Beden ve Ritim 

Alıştırmaları, Ritimden Hareketle Öykü” gibi drama çalışmalarından faydalanacağız.  

 

 

 

 


