
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  

MART AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE 

 

Mart ayında derslerimizde “Vatandaşlık Bilinci” 

ve “Sağlık, Spor ve Oyun” temalarını işleyeceğiz. 

Bu temalara uygun konu içerikleriyle çeşitli metin 

türleri inceleyeceğiz. 

Akıcı okuma çalışmaları yapacağız.  

Okuduğunu anlama ve anlamlandırma çalışmaları 

yapacağız. 

Kelimeleri doğru telaffuz ederek, noktalama 

işaretlerini vurgulayarak akıcı okuma alıştırmaları 

yapacağız. 

Yazım kurallarını uygulama çalışmaları yapacağız. 

Nokta, virgül, soru işareti, kesme işareti, kısa 

çizginin kullanımı pekiştireceğimiz metinlere yer vereceğiz. 

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

yapacağız. 

Okunan metinler hakkında düşüncelerimizi belirttiğimiz çalışmalara yer vereceğiz. 

 

MATEMATİK  

 

Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar 

yapacağız. Olayları; önce-sonra, birinci-sonuncu, bugün-dün-

yarın, sabah-öğle-akşam, gece-gündüz kelimelerini kullanarak 

kronolojik olarak sıralayacağız. 

Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirteceğiz. Takvim 

örneklerini sınıfa getirerek inceleyeceğiz. Bayram günleri, 

tatil günleri, yaş günü, hafta sonları gibi bizim için önemli olan 

tarihleri takvim üzerinde işaretleyeceğiz. 

Yaşadığımız günü, bir önceki gün ve bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırarak bulacağız. 

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemler çözeceğiz. 

Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemler çözeceğiz. 

Geometrik şekilleri kenar sayılarına göre sınıflandıracağız. (Günlük hayatta kullanılan basit 

cisimleri kullanacağız. Geometrik cisimlerle şekilleri ilişkilendireceğiz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAYAT BİLGİSİ 

 

Ulaşım araçlarıyla yolculuk ederken uymamız 

gereken güvenlik kurallarını öğreneceğiz. 

Emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanma, 

pencerelerden sarkmama, sürücüyü ve etrafını 

rahatsız etmeme, ayakta ve üzeri açık araçlarda 

yolculuk yapmama, araca binme ve araçtan inme 

kuralları üzerinde duracağız.  

 

cil durumlarda yardım almak için arayacağı 

kurumların telefon numaralarını (itfaiye 110, 

ambulans 112, polis imdat 155 ve jandarma 156) 

öğreneceğiz. Gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları üzerinde duracağız.  

 

Çevremizde, tanıdığımız veya tanımadığımız kişilere karşı nasıl davranmamız üzerinde duracağız. 

İlaç kullanımı ile ilgili nelere dikkat edeceğimizi öğreneceğiz. Reçetesiz ilaç kullanılmaması ve 

ilaçların yetişkin kontrolünde kullanılması gerekliliği üzerinde duracağız. 

Yaşadığımız yerin genel özelliklerini öğreneceğiz.  

Yakın çevremizin tarihi ve turistik yerlere örnekler vereceğiz. 

 

MİND-LAB 

Oyun sırasında farklı durumları karşılaştırma ve bağlantı kurma, karar verirken bir veya daha 

fazla bilgi kaynağını değerlendirme becerisini kazandırmayı amaçlayan Animal Sudoku ve Pet 

Squares oyunlarını oynayacağız. 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

  



İNGİLİZCE 

Bu ay ki dersimiz de meslekleri ve ilerde hangi mesleğe sahip olmak istediğimizi 

söyleyeceğiz. 

 

      

 

  

 

Doctor (Doktor)       Teacher (Öğretmen)      Student (Öğrenci) 

 

Firefighter (İtfaiyeci)       Cook (Şef)               Singer (Şarkıcı)    

 
 When I grow up, I want to be (a teacher.) 

(Büyüdüğüm zaman, öğretmen olmak istiyorum.) 

 When I grow up, I want to be (a doctor.) 

(Büyüdüğüm zaman, doctor olmak istiyorum.) 

 When I grow up, I want to be (a cook.) 

(Büyüdüğüm zaman, şef olmak istiyorum.) 

 

 

 

 

 



Parts of the House (Evin Bölümleri):  

 
Bedroom: Yatak Odası Bathroom: Banyo   

Living Room: Salon  

Kitchen: Mutfak 

Carpet: Halı 

Bed: Yatak 

Window: Cam  

 

Television: Televizyon 

Garden: Bahçe   

Mirror: Ayna 

 

Sahip olduğumuz eşyaları „„have got‟‟ kalıbını kullanarak söyleyip, 

ve kalemkutumuzun içinde sahip olduğumuz eşyalarımızı sınıfta arkadaşlarımıza 

tanıtacağız. 

 I have got a sharpener in my pencilcase. (Kalemkutumun 

içinde bir kalemtraşım var.) 

  I have got two pencils in my pencilcase. (Kalemkutumun 

içinde iki tane kalemim var.) 

  I have got three markers in my pencilcase. (Kalemkutumun içinde 3 tane keçeli 

kalemim var.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONGS 

 5 Little Ducks 

 Do you like…? 
Yes, I do. 

 Uh-huh 

 Songs about 
jobs 

 



 

 

TÜRKLERİN GEMİSİ KIRMIZI DİREKLİ 

 

Türklerin gemisi kırmızı direkli  

İçindeki askerler aslan yürekli  

Kaçma düşman kaçmapişman olursun 

Çanakkale boğazında teslim olursun  

Düşmanın gemisi sarı direkli  

İçindeki askerler saman yürekli  

Kaçma düşman kaçma pişman olursun 

Çanakkale boğazında teslim olursun  

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Mart ayında sanat mesleklerinden mimarlık 

hakkında bilgi edineceğiz. Farklı dönemler ve 

coğrafyalardan mimari örneklerini inc eleyip 

kıyaslayacağız. Ayakkabı kutuları kullanarak 

maket çalışması yapacağız.   

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Oyunları belirlenen kurallara göre oynamaya dikkat edeceğiz. Balık 

yakalama ve  yattı kalktı oyunları ile vücut bölümlerinin hareketlerini 

tamamlayacağız. Hedefe top atma oyunu, çekirge oyunu, top yuvarlama 

oyunlarını öğreneceğiz. 

 

 

MÜZİK 

Birinci sınıf öğrencilerimizle Mart ayında 

melodikamızda öğrendiğimiz renkli notaları 

çalmayı öğreneceğiz. “ABC” şarkısını sözlerini 

okuyarak ve yazarak öğreneceğiz. 18 Mart 

Çanakkale Zaferi’ni anlatan “Türklerin Gemisi 

Kırmızı Direkli” şarkısını öğrenerek hep 

birlikte şarkı söyleme kurallarına uygun 

seslendireceğiz. 

 

 

 

 

 

Sanat derslerimizde yaptığımız çalışmaları 

linkteki bloğumuzdan takip edebilirsiniz:    

http://yildizsanat.edublogs.org/  

http://yildizsanat.edublogs.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kitap Önerimiz: 

 

Hangi Ses Benimki?  
 

Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Yazan : Meral Akar Temizyürek 

Resimleyen : Ayşe İnan Alican 

 

 

Çiftlikteki hayvanların sesleri birbirine karışırsa ne olur? 

Tabiki horoz meler, kuzular havlar, inek gıdaklar... 

Problemlerin iletişim kurarak çözülebileceğini anlatan bu kitap hem öyküsü hem de 

resimleriyle çocuklarımızı yaratıcı bir serüvene çıkaracak. 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

 

Dünya Su Günü (22 Mart) 

Deprem Haftası 1- 7 Mart 

Yaşlılar Haftası 20-24 Mart 

Orman Haftası (20-24 Mart) 

Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)  

Kütüphane Haftası (Mart’ın Son Haftası) 
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