
 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

1-A SINIFI  

EYLÜL-EKİM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 

 

TÜRKÇE  

 

 Yazma sürecine hazırlık olması amacıyla, 

öğrencilerimizin küçük kas gelişimini 

destekleyici kalem tutma çalışmaları yaptık.  

 Düzensiz çizgi çalışmaları yaptık.  

 Dinleme kuralları ile ilgili etkinlikler 

yaptık.  

 Çalışma kitaplarına düzenli çizgi çalışmaları yaptık.  

Ekim Ayında İşleyeceğimiz Konular: 

 “e,l,a,n” seslerini okuma ve yazma çalışmaları yapacağız.  

 “e,l,a,n” grubu seslerini kullanarak heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden de 

tümceler oluşturacağız.  

 Metin okuma ve yazma çalışmaları yapacağız.  

 Deftere kuralına uygun bitişik eğik yazı yazı yazma çalışmaları yapacağız.  

 

MATEMATİK  

 

 Uzamsal ilişkileri ifade etmek için kullanılan 

terimleri (sağında, solunda, yanında, karşısında, 

önünde, arkasında, üstünde ve altında) öğrendik. 

Bu terimleri kullanarak öğelerin birbirine göre 

durumlarını açıkladık.  

 Birbirine eş olan nesneleri bulup eşleştirme 

çalışmaları yaptık.  

 Ritmik saymalar yaptık.  

 Örüntü ve süsleme konusunu işledik. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirledik. Örüntüde 

eksik bırakılan öğeleri tamamladık.  

 

Ekim Ayında: 

 Rakamları okuyup yazacağız. 

 Nesne sayısı 20’den az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirleyeceğiz ve 

bu sayıyı rakamla yazacağız. 

 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayacağız. 

 20 içinde ikişer ve beşer ileriye; birer geriye sayacağız. 



 Geometrik cisimleri tanıyacağız. Çevremizde gördüğümüz küp, prizma, silindir, 

koni ve küreye benzeyen nesneleri belirterek, öğrendiğimiz geometrik cisimleri 

kullanarak farklı yapılar oluşturacağız. 

 

HAYAT BİLGİSİ 

 Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla tanıştık. 

 Sınıf içerisinde bulunan eğitim-öğretim araç ve gereçleri ile şeref köşesini 

tanıdık. 

 Okulumuzun bölümlerini gezerek tanıdık.  

 Öğrencilerimizle okul ve sınıf kurallarını belirleme 

çalışmaları yaptık.  

 Bayrak töreninde nasıl davranılması gerektiğini 

öğrendik. 

 Okul çalışanlarından hangi durumlarda izin, yardım 

isteyeceğimizi ve talepte bulunacağımızı öğreneceğiz. 

 Sınıfta ve okulda başkalarıyla iletişim kurarken 

dinleme kurallarını öğrendik. 

Ekim Ayında:  

 Fiziksel özelliklerimizi ve duygularımızı fark ederek kendimizi tanıyacak ve 

tanıtacağız.  

 Neleri kolayca yapabildiğimize ve neleri yapmaktan hoşlandığımıza karar verip 

ifade edeceğiz.  

 Bir günümüzü nasıl geçireceğimizi planlayacağız ve yaptığımız plana uyacağız.  

 Arkadaşlarımızın oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun 

davranışlarda bulunacağız.  

 Oyunlar sırasında kendimizin ve arkadaşlarımızın hata yapabileceğini kabul 

edeceğiz.  

 Kullanacağımız ders araç gereçlerini seçeceğiz.  

 Kişisel bakımımızı sağlamak için yapabileceklerimizi 

belirleyeceğiz.  

 Okul ve sınıf eşyalarını tanıyacağız ve özenli kullanacağız.  

 Sınıfımızın yerini ve sıramızı bulmak için konumla ilgili temel 

kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, 

arkasında, üstünde ve altında) kullanacağız.  

 Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemleyeceğiz 

ve sergileyeceğiz.  

 Görev almak istediğimiz kulübü tercih etme nedenimizi açıklayacağız.  

 Kulüp veya diğer grup çalışmalarında bir görevin tamamlanması için iş birliği 

yapacağız ve sorumluluğu paylaşacağız.  

 Doğayı gözlemlemek için gezi yapacağız.  



Bu ay öğreneceğimiz sanat terimleri: 

 Oto-portre 

 Kolaj 

PAZARDA NELER VAR? 

Kış gelince pazarda 

Bil bakalım neler var? 

Türlü türlü sebzeler, 

Çok yararlı meyveler var. 

Portakal var, elma var. 

Mandalina var, muz var. 

Kış gelince pazarda 

Bil bakalım neler var? 

GÖRSEL SANATLAR  

Eylül ayında Piet Mondrian’ın ağaç resimlerinde çizgi 

çeşitlerini inceledik ve pastel boya ağaç resimleri yaptık. 

Birinci sınıf öğrencilerimizle Ekim ayında oto-portre ve 

kolaj çalışmaları yapacağız. Tasarımın temel 

elemanlarından çizgi ve şekil üzerinde duracak, Henry 

Matisse’in eserlerinde şekil ve çizgi kullanımını 

inceleyeceğiz.  

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Eylül ayı boyunca dersimizde düzen alıştırmaları ile öğrencilerin 

kişisel ve toplumsal gelişimine yönelik çalışmalar yapılık. Ekin ayında 

temel hareket becerileri; yer değiştirme, dengeleme hareketleri, 

nesne kontrolü gerektiren hareketleri içeren oyunlar oynayacağız. 

Fiziksel etkinliklerle ısınma ve soğuma hareketlerini öğreneceğiz. 

MÜZİK 

Birinci sınıf öğrencilerimizle Ekim ayında 

Hayvan, Pazarda Neler Var ve Kırmızı Balık 

adlı şarkıları söyleyerek sesimizi doğru tonda 

ve yükseklikte kullanmayı öğreneceğiz. 

Şarkıların sözlerine uygun yapacağımız 

bedensel hareketlerle ritim duygumuzu 

geliştireceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

Dersimize destek olmak için öğrendiği 

şarkıları birlikte söyleyebilirsiniz. 
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İNGİLİZCE  

 

Hello (Merhaba)  

Good Morning (Günaydın) 

Good Afternoon (Tünaydın) 

How are you today? (Bugün nasılsınız?) 

I am fine thank you. (İyiyim teşekkür ederim) 

 

Numbers (Sayılar): 0 (zero), 1 (one) 2 (two) 3 (three) 4 (four) 5 (five) 6 (six) 7 (seven) 

8 (eight), 9 (nine), 10 (ten) 

 

 

Colours (Renkler): Red (Kırmızı), Blue (Mavi), White 

(Beyaz), Black (Siyah), Yellow (Sarı),      Pink (Pembe), 

Orange (Turuncu)  

 

 

 

Days of the Week (Haftanın Günleri): Monday (Pazartesi), Tuesday (Salı), Wednesday 

(Çarşamba), Thursday (Perşembe), Friday (Cuma), Saturday (Cumartesi), Sunday (Pazar).  

 

 

Classroom Objects (Sınıf Eşyaları): Pencil (Kalem), Book (Kitap), 

Chair (Sandalye), Bag (Çanta), Teacher (Öğretmen)  

 

Classroom Rules (Sınıf Kuralları): Sit down (Oturunuz), Stand up 

(Ayağa Kalkınız), Be quiet (Sessiz Olunuz), Make a line (Sıra 

Olunuz), Make a circle (Daire Olunuz) 

 

Parts of the Body (Vücudumuzun Bölümleri): Eyes 

(Gözler), Ears (Kulaklar), Nose (Burun), Face (Yüz), Mouth (Ağız). 

 

 

Ekim ayı içinde; 

 

 Günlük yaşamdan bahsetmeyi öğreneceğiz. 

 

 Aile bireylerini öğreneceğiniz. 

 

Grandfather (Dede), Grandmother (Anneanne & Babaanne), Son (Erkek Çocuk), Daughter 

(Kız Çocuk), Uncle (Amca), Aunt (Teyze & Hala), Cousin (Kuzen), Father (Baba), Mother 

(Anne), Brother (Erkek Kardeş), Sister (Kız Kardeş). 

Öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. 

 



 

Öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanmayı öğreneceğiz. 

 

-He, she, his, her kalıpları ile cümleler kuracağız. 

- She is my mother, her name is… 

- He is my uncle, his name is… 

 

 Toys (Oyuncak isimleri)’ni öğreneceğiz. 

Car (araba), plane (uçak), teddy bear (oyuncak ayı), train (tren), doll (oyuncak 

bebek). 

 

 Sınıf içi kuralları öğreneceğiz. 

Turn on the lights (Işıkları kapat), Close the door (Kapıyı kapatınız), Read (Oku), Listen 

(Dinlen), I want you to speak English (İngilizce konuşmanızı istiyorum.) 

A Game 

‘Polly says’ oyunu ile yeni kelimeler öğreniyoruz. 

 

SONGS 

 Good Morning 

 Head, Shoulders, Knees and Toes 

 What is your name? 

 Clap your hands 

 If you are happy 

 Feelings song 

 Clap your hands 

Feelings song 

Five little monkeys 

Rhymes 

 Superman, Spiderman 

 Supergirl, spiderwoman 

 The little turtle 

 Brush your teeth 

 My hair is green 
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Öğretmenlerimiz: 

Yasemin Aykut Sınıf Öğretmeni 

Anu Paivikki Palalanen İngilizce 

Öğretmeni 

Buse Tuğçe Tiftik İngilizce Öğretmeni 

Dila Oktay Müzik Öğretmeni 

Emine Bir Ermutlu Görsel Sanatlar 

Öğretmeni 

Gonca Demir Oyun ve Fiziksel 

Etkinlikler Öğretmeni 

 
Kitap Önerimiz: 
KARDA AYAK İZLERİ 

Özgün Adı: Footprints in the 

Snow 

Yazan ve Resimleyen: Mei 

Matsuoka 

Çeviren: Aslı Motchane 

Kıriçeği Yayıncılık, 2007 

30 sayfa 

 

Soğuk bir kış gününde Kurt, şöminesini yakmış, sütüyle kurabiyelerini almış, 

kurtlarla ilgili kitaplarını okuyormuş. Elini hangi kitaba atsa karşısına kötü, hain, 

açgözlü bir kurt çıkıyormuş. Buna son vermek gerektiğini düşünen Kurt, iyi bir kurt 

hakkında öykü yazmaya karar vermiş. Öyküsündeki kurt, karlı bir günde gezintiye 

çıkmış. Bir de bakmış ki, kapısının önünden başlayıp ormana doğru giden ayak izleri 

var yerde. Yeni bir arkadaş edinmek için izlerin peşinden gitmiş. 
 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

İlköğretim Haftası (28 Eylül- 1 Ekim) 

Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının İlk Pazartesi) 

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) 

İstanbul’un kurtuluşu (6 Ekim) 

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 

Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım) 
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