
Öğretmenlerimizin Görüşme Gün ve Saatleri: 

Yasemin Aykut Sınıf Öğretmeni 

Pazartesi 13.15 – 13.55 /Salı 13.15 – 13.55 

Anu Paivikki Paalanen İngilizce Öğretmeni 

Pazartesi 09.10 – 09.50 /Salı 09.10 – 09.50 

Buse Tuğçe Tiftik İngilizce Öğretmeni 

Salı 08.20 – 09.00 / Perşembe 08.20 – 09.00 

Dila Oktay Müzik Öğretmeni 

Perşembe 13.15 – 13.55 / Perşembe 14.05 – 14.42 

Emine Bir Ermutlu Görsel Sanatlar Öğretmeni 

Perşembe 09.10 – 09.50 / Perşembe 10.10 – 10.50 

Gonca Demir Oyun ve Fiziksel Etkinlikler 

Öğretmeni 

Pazartesi 08.20 – 09.00 /Salı 13.05 – 13.55 

 

 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

1-A SINIFI  

ARALIK AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE 

 

Okuma yazma çalışmalarımıza devam ediyoruz. “e,l,a,n,i,t,o,b,u” 

seslerini tanıdık. Öğrendiğimiz seslerle yazılmış hece, sözcük, 

cümle ve metinleri okuyabiliyoruz. Verilen seslerden heceler, 

hecelerden sözcükler oluşturup yazabiliyoruz. Sözcüklerden 

cümleler kurabiliyoruz. Cümlelerden kısa metinler 

oluşturuyoruz. Okuma hızımızı arttırmak için, görsel hece ve 

kelime tabloları ile çalışıyoruz. 

Defterlerimize ve tahtaya el yazısı ile okuyabildiğimiz cümleleri 

yazabiliyoruz. Yazılarımızda nokta, virgül, kesme işareti, soru 

işaretini kullanıyoruz.Okunan metinleri dinliyor, metin ile ilgili 

yorum yapıyor, sorulan sorulara yanıt veriyoruz.  

Dinleme ve konuşma kurallarını sınıfımızda uyguluyoruz. Öğretmenimizi ve konuşan arkadaşlarımızı 

sözünü kesmeden dinliyoruz.  

 

Bu ay da metin okuma ve yazma çalışmalarına devam edeceğiz. 

“k,ı,r,ö,s,ü,m,d,s,y” seslerinin yazılışları ve okunuşlarını öğreneceğiz. 

Öğrendiğimiz sesleri pekiştirme çalışmaları yapacağız. 

 

 

MATEMATİK  

 

Toplama işleminin anlamını öğreneceğiz. Toplama işleminin aynı 

türden nesneleri (toplanabilir olanları) bir araya getirme, ekleme 

anlamlarını modelleyeceğiz. İçinde toplama anlamı bulunan günlük 

yaşam durumlarını ele alacağız. 

Toplama işleminin sembolü (+) ve eşit işareti (=) tanıyacağız. (+) 

işaretinin ‘daha ilave et! ’ ve ‘ekle’ anlamı üzerinde duracağız. 

Eşit işaretinin denge anlamını öğreneceğiz. İşleme ait matematik 

cümlelerini yazacağız ve modelle göstereceğiz. Toplanan, toplam 

terimlerinin anlamlarını öğreneceğiz. 

Toplamları 20‟ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemleri yapacağız. 

 

 

 

 

 



HAYAT BİLGİSİ 

 

Kaynakları verimli ve uygun kullanma üzerinde duracağız. (Elektrik, su ve kişisel temizlik 

malzemelerinin uygun kullanımını öğreneceğiz.) 

Gün içerisinde neler yapabileceklerimizi planlayacağız. Oyun oynama, ders çalışma, dinlenme, 

uyuma ve beslenme gibi işlere ayıracağımız süreleri belirleyeceğiz. 

Kişisel bakımımız üzerinde duracağız. El-yüz yıkama ve dişleri tekniğine uygun olarak fırçalama, 

saç tarama ve kıyafetlerimizi temiz ve özenli kullanmamız gerektiği üzerinde duracağız. 

Yemekten önce ve sonra kişisel temizliğimizi yapmanın önemi üzerinde duracağız. El yıkama, 

peçete kullanmanın önemini vurgulayacağız. 

Sağılığımız için yararlı yiyecekleri ve içecekleri 

belirleyeceğiz. Sağlıklı bir hayat için tüketmemiz 

gereken temel besinleri öğreneceğiz. Kaynağı belli 

olmayan gıdalar ve açıkta ve/veya sokakta satılan 

gıdalar, gazlı içecekler vb. tüketiminin sağlığa 

olumsuz etkileri üzerinde duracağız.  

Gün içinde öğünlere uygun besleneceğiz. Kahvaltıda, 

öğle ve akşam yemeklerinde neler yememiz gerektiği, 

çantamızda bulunması gerekenleri konuşacağız. 

Sağlımızı korumak için bitkisel ve hayvansal besinlere ihtiyacımız olduğunu öğreneceğiz. 

Yemek yerken görgü kurallarına uyacağız. Yemeğimizi temiz bir şekilde üstümüze dökmeden yeme, 

ağzımızda lokma varken konuşmama, peçete kullanma gibi unsurlar üzerinde duracağız. 

 

MİND-LAB 

 

Aralık ayı içerisinde konumlandırma verilerini oyuna 

aktarma becerisi kazandırma etkinliği olarak Hoppers 

oyununu oynamaya devam edeceğiz. Ayrıca, hipotezin 

doğrulanması için en uygun soruları seçme ve 

düzenleme, açık ve kesin bir yolla iletişim için uygun 

kelimeleri kullanma, fevri olmadan, rahat ve güvenli 

iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaçlayan 

Seeking Do Do oyunlarını oynayacağız ve 

alıştırmalarını yapacağız. 



İNGİLİZCE  
 

Bu ay sınıf içinde öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanacağız. 

 

My House (Benim Evim): bath(banyo), cupboard(dolap), bed(yatak), sofa(kanepe), table(masa), 

armchair(koltuk) 

 

in, on, under edatları ile kelimeleri cümle içinde kullanacağız. 

 

Örnekler;  

 

My doll is on the bed. (Oyuncağım yatağın üstünde) 

My ball is in the bath. (Topum banyonun içinde) 

My kite is under the armchair. (Uçurtmam koltuğun altında) 

My teddy bear is in the cupboard. (Ayıcığım dolabın içinde) 

My plane is on the sofa.  

(Uçağım kanepenin üstünde) 

My rope is under the table. (İpim masanın altında) 

 

 

Animals (Hayvanlar): cat(kedi), horse(at), cow(inek), dog(köpek), rabbit(tavşan), sheep(koyun), 

rooster(horoz), pig(domuz), duck(ördek) 

 

Kelimeleri çoğul haliyle söylemeyi öğreneceğiz ve „‟like&don‟t like‟‟  kalıbını 

kullanarak sevdiğimiz ve sevmediğimiz hayvanları söyleyeceğiz. 

 

Örnekler: 

Two (cat)s, three (pig)s (2 kedi, 3 domuz) 

 

I like cats. (Kedileri seviyorum) 

I like rabbits. (Tavşanları seviyorum) 

I don‟t like dogs. (Köpekleri sevmiyorum) 

I don‟t like pigs. (Domuzları sevmiyorum)  

 

Feelings (Duygular): 
  

Duygularımızı anlatan sıfatlar öğreneceğiz. 

 

Happy (Mutlu), Sad(Üzgün), Angry(Sinirli), Scared(Korkmuş), Sleepy(Uykulu), Tired(Yorgun), 

Hungry(Acıkmış) 

 

 Are you sleepy today?    (Bugün uykulu musun?) 

- Yes, I am sleepy today.       (Evet, bugün uykuluyum.) 

 Are you hungry today?    (Bugün aç mısın?) 

- No, I am not hungry.           (Hayır, aç değilim.) 



 Are you happy today?   (Bugün mutlu musun?) 

- Yes, I am happy.        (Evet, mutluyum) 

 Are you angry today?   (Bugün sinirli misin?) 

 Are you sad today?  (Bugün üzgün müsün?) 

 

 

Konumuz ile ilgili sınıf içinde plastik tabak üzerine ruh halimizi iplik ve renkli kalemler kullanarak 

yapacağız ve arkadaşlarımıza sunacağız. 

 

 

Shapes (Şekiller) 
 

Triangle(Üçgen), Square(Kare), Circle(Yuvarlak), 

Rectangle(Dikdörtgen), Heart(Kalp), Star(Yıldız), 

Diamond(Baklava),  Moon(Ay) 

 

 

 

 

All Abroad: boat(tekne), train(tren), car(araba), bus(otobüs), bike(bisiklet), plane(uçak) 

Kelimelerimizi cümle içinde fiillerin şimdiki zaman çekimleri ile birlikte söylemeyi öğreneceğiz. 

 

I‟m driving a train.  (Tren kullanıyorum.) 

I‟m driving a bus.    (Otobüs kullanıyorum.) 

I‟m driving a car.    (Araba sürüyorum.) 

I‟m flying a plane.   (Uçak kullanıyorum.) 

I‟m riding a bike.    (Bisiklet sürüyorum.) 

 

 

Öğrenilen kelimeler ve cümle kalıplarının günlük yaşantıda kullanabilecekleri ortamlar 

yaratmak (oyun gibi.) onların daha hızlı İngilizce öğrenmelerini sağlayacaktır. Öğrendiğimiz 

kelimeleri, kalıpları evde çocuklarımıza sorarak daha iyi pekişmesini sağlayabilirsiniz. Desteğiniz 

için teşekkür ederim.  

 

 

 

 

 

  

 SONGS 

Mittens colours song 

We all go travelling by 

I‟m  a little snowman 

Little Snowflake 

Twinkle twinkle 

RHYMES 

The mittens on my hands 

I‟m a little snowman 

I‟m a great big snowman 

Snowball 



GÜZEL ARI 

Kırda Uçan Şen Arılar 

Renk Renk Çiçeklere Konar 

Bize Bal Yapmak için 

Durmadan Çalışırlar 

Vız Vız Güzel Arı 

Uç Uç Şirin Arı 

Bilsen Ne Çok Severiz 

Yaptığın Tatlı Balı 

Bilsen Ne Çok Severiz 

Biz Seni Güzel Arı 

GÖRSEL SANATLAR  

Aralık ayında sanat derslerimizde renk bilgimizi geliştirecek ve 

sıcak, soğuk renk ailelerini ve bu renklerin psikolojik etkilerini 

öğreneceğiz. Ünlü sanatçıların eserlerinde renk kullanımını 

inceleyeceğiz. İnsan figürü çizerken nerelere dikkat 

etmememiz gerektiğini öğreneceğiz ve yılbaşı anım konulu bir 

resim çalışması yapacağız. 

  

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Top kontrolü, denge ve yer değiştirme becerilerimizi geliştirecek oyunlar 

oynayacağız. 15- 20 metre koşu yarışması ve yengeç yürüyüşü yarışmaları 

yapacağız. Sağlığımızla ve fiziksel aktivite arasındaki bağlantıyı 

öğreneceğiz. 

 

 

MÜZİK 

Birinci sınıf öğrencilerimizle Aralık ayında 

Pazar Yeri ve Güzel Arı adlı şarkılarını 

söyleyerek sesimizi doğru kullanmayı ve doğru 

tonda şarkı söylemeyi öğrenmeyi 

sürdüreceğiz. Çevremizde duyduğumuz 

düzenli ve düzensiz sesleri dinleyerek, taklit 

ederek ve görsellerle ayırt etmeyi 

öğreneceğiz. 

 

, 

 

 

 

 

Sanat derslerimizde yaptığımız çalışmaları linkteki 

bloğumuzdan takip edebilirsiniz:    

http://yildizsanat.edublogs.org/  

http://yildizsanat.edublogs.org/


 

 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 

Ay Dedeyi Saklayan Çocuk 
 

Yazan: Özdilek Erdem 

Resimleyen: Sait Munzur 

 

Küçük, şirin bir kız, ay dedeyi çok ama çok seviyordu. Ay dedeye sadece 

kendisiyle kalması için yalvardı. Ay dede onu kırmadı, küçük kızın evine 

yerleşti. Ama bu sefer her taraf zifiri karanlık olmuştu. 
 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

 

İnsan Hakları ve Demokrasi Günü (10 Aralık )  

 

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ( 12-18 

Aralık)

 

Yeni Yıl Kutlaması (31 Aralık) 

 

Dünya Engelliler Günü (3 Aralık ) 
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