
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  

KASIM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 

TÜRKÇE  

 
Öğrendiğimiz seslerle yazılmış hece, sözcük, cümle ve 

metinleri okuyabiliyoruz. Verilen seslerden heceler, 

hecelerden sözcükler oluşturup yazabiliyoruz. 

Sözcüklerden cümleler kurabiliyoruz.  

Dinleme ve konuşma kurallarını sınıfımızda uyguluyoruz. 

Öğretmenimizi ve konuşan arkadaşlarımızı sözünü 

kesmeden dinliyoruz.  

 

Kasım ayında; 

 

 Öğrendiğimiz sesleri pekiştirme çalışmaları 

yapacağız. 

 “i,t,o,b,u sesleri sözlü ve resimli anlatım çalışmaları yapacağız. Sesleri birleştirerek çeşitli 

heceler, kelimeler ve cümleler oluşturacağız.  

 Defterlerimize ve tahtaya el yazısı ile okuyabildiğimiz cümleleri yazacağız.  

 Dinleme etkinlikleri yapacağız. Dinlediğimiz metin ile ilgili yorum yapıp, sorulan sorulara 

yanıtlar vereceğiz. 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK  

 Az-çok kavramlarını öğreneceğiz. 20’ye kadar olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk 

bakımından 10 sayısı ile karşılaştıracağız. 

 Belirtilen bir çokluktaki nesneleri sayarak ayırmayı öğreneceğiz. 

 Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak 

göstereceğiz ve bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazıp okuyacağız. 

 100 içinde birer, ikişer, beşer ve onar ritmik sayma yapacağız.  

 20’ye kadar olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanacağız.  

 

 

 

 

 

 

 



HAYAT BİLGİSİ  

 

 Aile bireylerini tanıtacağız. Anne-baba, kardeş, dede ve 

büyükanne gibi kişilerin isimleri ve belirgin özellikleri 

üzerinde duracağız. 

 Bireysel farklılıklara saygı duyma konusunu ele alacağız. 

Fiziksel ve zihinsel engellilik gibi bireysel farklılıkları olan, 

ayrıca farklı özelliklere sahip bireyleri olduğu gibi kabul 

etme ve onların kullandığı cihazlara dikkat etme gibi 

unsurların önemi üzerinde duracağız. 

 Evimizin yerini tarif edeceğiz. Evimizin yanında, karşısında, önünde, arkasında, sağında ve 

solunda neler olduğunu fark edeceğiz. Ev adresleri ve anne-babalarının telefon 

numaralarını yazılı olarak yanımızda bulunduracağız. Ayrıca bu bilgileri kimlerle 

paylaşılmasının güvenli olacağı üzerinde duracağız. 

 Hoşgörü ve saygı kavramları üzerinde duracağız. Evde istek ve ihtiyaçlarımızı aile 

bireylerine iletirken nasıl uygun bir dil kullanmamız gerektiği üzerinde duracağız. 

 

MIND LAB 

Bilgiyi iki boyutludan üç boyutluya aktarma becerisi 

kazandırmaya yönelik Rush-Hour etkinliğine devam edeceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Dünya Tasarruf Günü (1 Kasım) 

Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 

Atatürk’ü Anma Günü (10 Kasım) 

Dünya Çocuk Kitapları Haftası (14 -18 Kasım) 

Çocuk Hakları Günü (21 Kasım) 

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (22-27 Kasım) 

Öğretmenler Günü (24 Kasım) 

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 



ATATÜRK’ ÜN ÇİÇEKLERİ 

Çocukları severdin 

Bize Çiçekler Derdin 

Yurdu Cumhuriyeti 

Bize armağan ettin 

 

Her bayramda süsleriz 

Senin güzel resmini 

Sabahları ant içerek 

Anıyoruz ismini 

GÖRSEL SANATLAR  

Kasım ayı boyunca tasarımın temel elemanlarından renk 

üzerinde duracağız. Ana renkleri karıştırarak ara renkleri 

oluşturmayı deneyeceğiz. Renk çemberine girmeyen siyah, 

beyaz, gri ve kahverenginin nötr (tarafsız) renk ailesini 

oluşturduğunu öğrenecek, Fransız ressam George 

Braque’ın eserlerinde nötr renkleri inceleyeceğiz.  

  

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Terlemeye neden olan oyun ve fiziki etkinlikler sonrasında atletimizi 

değiştirmenin ve elimizi yüzümüzü yıkamanın önemi üzerinde duracağız. 

Dengeleme hareketlerinde önce dinamik denge (vücut hareket halinde 

denge), daha sonra statik denge (vücut belli bir duruş ve konumda iken 

denge) geliştirilmeye çalışacağız. Kurbağa zıplaması, ayı yürüyüşü, ördek yürüyüşü 

alıştırmaları yapacağız ve yattı kalktı ve sek sek oyunlarını öğreneceğiz.   

MÜZİK 

Birinci sınıf öğrencilerimizle Kasım ayında 

Atatürk’ün Çiçekleri ve Öğretmenim Canım 

Benim adlı şarkıları söyleyerek, belirli gün ve 

haftalarla ilgili şarkılar öğrenip önemini 

kavrayacağız. Şarkı sözlerini analiz ederek 

günün anlam ve önemi daha derinden 

öğreneceğiz. Öğrendiğimiz şarkılar üzerinde 

hızlılık ve yavaşlık kavramlarını ayırt etmeyi 

öğreneceğiz. 

 

 

 

Dersimize destek olmak için evde suluboya ile 

renk karıştırma denemeleri yapabilirsiniz. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://arzamas.academy/materials/449&psig=AFQjCNFDDkBJfwhw2iMdjbUv4q_RxFVtiA&ust=1476947263396424


İNGİLİZCE  

 
Bu ay hava koşullarını ifade eden kelimeleri öğreniyoruz. Her gün haftanın günleri, mevsim ve hava 

koşulları hakkında konuşarak öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. 

  

       

 

   Cold(Soğuk), Hot(Sıcak), Warm(Ilık), Rainy(Yağmurlu) 

    

   What is the weather like today? (Bugün hava nasıl?) 

   Today is cold. (Hava soğuk.) 

   Today is hot.  (Hava sıcak.) 

 

 

 

 

 

Onar onar saymayı öğreneceğiz. 

 

10(ten), 20(twenty), 30(thirty), 40(forty), 50(fifty), 60(sixty), 70(seventy), 80(eighty), 

90(ninety), 100(a hundred) 

 

Öğreneceğimiz Kelimeler: 

 

Halloween: Ghost(hayalet), skeleton(iskelet), witch(cadı), bat(yarasa), pumpkin(bal kabağı) 

My house: bath(banyo), cupboard(dolap), bed(yatak), sofa(kanepe), table(masa), armchair(koltuk) 

On the farm: cat(kedi), horse(at), cow(inek), dog(köpek), rabbit(tavşan), sheep(koyun), 

rooster(kızartmalık piliç), pig(domuz), duck(ördek) 

I’m hungry: carrot(havuç), sausage(sosis), apple(elma), cake(kek), ice cream(dondurma) 

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

 

 

Kasım ayı içinde bir önceki ay öğrendiğimiz kelimeleri Soru-Cevap şeklinde cümle içinde 

kullanacağız. 

 

 Is this a schoolbag?   (Bu bir okul çantası mı?)   

 No, this is not a schoolbag. (Hayır, bu bir okul çantası değil.)  

 This is a book.    (Bu bir kitap.)  

 

 

‘’How Many?’’  

 

How many bags are there?   (Kaç çanta var?) 

How many rubbers are there?   (Kaç silgi var?) 

How many pencils are there?  (Kaç kalem var?) 

 

- There are four bags.   (4 çanta var) 

- There are seven rubbers.  (4 silgi var) 



- There are nine pencils.  (9 kalem var) 

 

- What colour is it?   (Rengi ne?) 

- It is pink.         (Pembe) 

- It is a blue pencilcase. (Bu mavi bir kalemkutusu) 

- It is a black desk.  (Bu siyah bir sıra) 

 

 

Classroom language (Sınıf içinde kullanılan olumlu ve olumsuz kalıplar): Open your book (Kitabı 

aç), Close your book (Kitabı kapat), Put your book on your desk (Kitabını sıranın üzerine koy), Put 

your pencil in your pencil case (Kalemini kalem kutuna koy),  

 

 

 

Draw and show your family. Say the names. 
 

Aile bireyleri ile ilgili aile ağacı hazırlayacağız, arkadaşlarımıza tanıtıp 

sınıf panomuzda sergileyeceğiz.  

 

Who is this?     (Bu kim?) 

- This is my grandma.  (Bu benim anneannem.) 

- This is my dad.   (Bu benim babam.) 

- This is my mum.  (Bu benim annem.) 

 

 

 

 

   SONGS 

Knock, knock, trick or threat 

Haunted House 

Flutter, flutter, little bat 

Rosemary, Rosemary 

Numbers song 

Old McDonald 

Do you like sousages? 

Pinocchio 

Who is wearing red? 

 

 

Games 

Polly Says; different styles to walk;  

bear walk, walk on your toe,like spider etc. 

What is missing? 

Memory game with new words 

Dise and flashcards 

 


