
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  

OCAK AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE 

 

Okuma yazma çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

“k,ı,r,ö,s,ü,m,d,ş,y” 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. “c,z,ç,g,p,h,f,v,ğ,j” seslerinin 

yazılışları ve okunuşlarını öğreneceğiz. Öğrendiğimiz sesleri pekiştirme çalışmaları yapacağız. 

 

 

MATEMATİK  

 

Çıkarma işleminin anlamını öğreneceğiz. İçinde toplama 

anlamı bulunan günlük yaşam durumlarını ele alacağız. 

Çıkarma işleminin sembolü (-) tanıyacağız.. İşleme ait 

matematik cümlesini yazacağız, modelle göstereceğiz 

ve açıklayacağız. Çıkarma, eksilen, çıkan, fark, eksi 

terimlerinin anlamları üzerinde duracağız. Yan yana ve 

alt alta çıkarma işlemleri yapacağız. Yazdığımız 

işlemleri sesli olarak açıklayacağız. 

 Ör: 7-2=5 işleminde „Yedi eksi iki eşittir beş.‟ ya da „Yediden iki çıktı beş kaldı.‟ ya da „Yedi ile 

ikinin farkı beştir.‟ gibi açıklamalar yapacağız. Birbirine eşit iki doğal sayının farkının “sıfır” 

olduğunu göstereceğiz. 

20‟ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemleri yapacağız. 

 

 

 

 



HAYAT BİLGİSİ 

Yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzeleri mevsimine göre 

sınıflandıracağız. 

Sağlıklı beslenme için meyve ve sebzelerin mevsimine uygun 

olarak tüketilmesi gerektiğini öğreneceğiz. 

Meyve ve sebzeleri tüketmeden önce yıkamanın önemini 

kavrayacağız. 

Temizlik kurallarına dikkat ederek kendimiz için 

yiyecek hazırlayacağız. 

Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri kavrayacağız. (Aşı olma, diş hekimine ve doktora 

gitmenin yanı sıra spor yapma gibi konular üzerinde duracağız.) 

 

MİND-LAB 

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 oyununu oynayacağız ve alıştırmalarını yapacağız.  

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE 



 

 

Aralık ayında sayıları 60 ile 80 arası saymayı öğreneceğiz. 
 

60 (sixty), 61 (sixty-one), 62 (sixty-two), 63 (sixty-three), 64 (sixty-

four), 65 (sixty-five), 66 (sixty-six), 67 (sixty-seven), 68 (sixty-

eight), 69 (sixty-nine), 70 (seventy), 71 (seventy-one), 72 (seventy-

two), 73 (seventy-three), 74 (seventy-four), 75 (seventy-five), 76 

(seventy-six), 77 (seventy-seven), 78 (seventy-eight), 79 (seventy-

nine), 80 (eighty) 

 

Clothes (Kıyafetler) 
 

Kıyafet isimlerini öğreneceğiz. Konu ile ilgili hikaye dinleyip, oyunlar oynayacağız. 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

Hat (Şapka), Belt (Kemer), Shirt (Gömlek), Boots (Bot), Badge (Rozet), Coat(Mont), Skirt (Etek), 

Shoes (Ayakkabı), Trousers (Pantolon) 

 

Konu ile ilgili sevdiğimiz kıyafetlerimizi çizdiğimiz bir poster hazırlayacağız. 

 

Animals (Hayvanlar) 
 

Ocak ayında hayvanlar ile ilgili yeni kelimeler öğreneceğiz. 
 

Dog (Köpek), Cat (Kedi), Bird (Kuş), Rabbit (Tavşan), Fish (Balık), Bee (Arı), 

Horse (At), Lion (Aslan), Tiger (Kaplan), Pig (Domuz), Butterfly (Kelebek), 

Chicken (Tavuk), Monkey (Maymun), Zebra (Zebra),  Duck (Ördek), 

Sheep (Koyun), Snake (Yılan), Ladybird (Uğurböceği), Frog 

(Kurbağa), Elephant (Fil) 

 

What is it? (Bu nedir?) 

 

- It is a bird.    (Bu bir kuştur.) 

- It is a monkey.  (Bu bir maymundur.) 

- It is not a fish.   (Bu bir balık değildir.) 

- It is not a snake.  (Bu bir yılan değildir.) 



Hayvanları öğrendikten sonra yaşadıkları yerleri gösteren bir proje hazırlayacağız ve sınıf 

panomuzda sergileyeceğiz. 

 

Parts of the Body (Vücudumuzun Bölümleri):  

 

 

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

(Kollar), Legs (Bacaklar), Foot (Ayaklar), Shoulders (Omuzlar), Knees (Dizler), 

Hands (Eller), Fingers (Parmaklar) 

 

 

 

 

Vegetables and Fruits (Sebze ve Meyveler) 

 
Vegetables (Sebzeler) 

Tomato (Domates), Potato (Patates), Onion (Soğan),  

Cucumber (Salatalık), Eggplant (Patlıcan),  Red pepper 

(Kırmızı biber), Green pepper (Yeşil biber), Corn (Mısır) 

 

Fruits (Meyveler) 

Strawberry (Çilek), Apple (Elma), Watermelon (Karpuz), Grapes (Üzüm), Banana (Muz), Orange 

(Portakal), Pineapple (Ananas), Pear (Armut) 

  

„‟I like‟‟ ve „‟I don‟t like‟‟ kalıbını kullanarak sevdiğimiz ve sevmediğimiz meyve ve sebzeleri 

öğreneceğiz. 

 

Do you like apples? 

 

- I like apples. (Elma seviyorum.) 

- I don‟t like grapes. (Üzüm sevmiyorum.) 

 

 Sınıf içinde konumuzla ilgili oyun oynayacağız. Çocuklar gözleri kapalı dokundukları 

meyvelerin ne olduklarını bulmaya çalışacaklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        SONGS 

Jingle Bells 

Little Snowflakes 

Twinkle twinkle 

Good Night 

Hello hello 

Days of the Week

RHYMES 

This is my body 

Body Parts 

Holiday 

I’m a little reindeer 



GÖRSEL SANATLAR  

Aralık ayında havayla donan kil kullanarak portreler 

yapacağız. Portrelerimiz kuruduğu zaman suluboyalarla 

renklendireceğiz. Bu ay ünlü Fransız sanatçı Claude 

Monet ile tanışacağız ve Monet‟nin nilüferli göl 

resimlerini inceledikten sonra pastel boyalar ve 

kolaj malzemeleri kullanarak kendi gölümüzü 

resimleyeceğiz.  

  

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Ocak ayında ritim ve müzik eşliğinde hareket çalışmaları yapacağız. 

İşbirliğine dayalı eşli çalışmalar olarak Balık Toplama, Dedemin Bahçesi ve 

Topuk Burun oyunlarını oynayacağız..Isınma soğuma çalışmalarının önemi 

üzerinde duracağız. 

 

 

MÜZİK 

Birinci sınıf öğrencilerimizle Ocak ayında Do-Re ve Mi notalarının porte üzerindeki yerini 

öğreneceğiz. Balon ve kağıtlarla ses ve nefes 

çalışması yaparak diyaframımızı kullanacağız. 

Bir dönem boyunca yaptığımız çalışmaları 

hatırlamak ve pekiştirmek için dönemin son 

dersinde genel tekrar yapacağız. 

 

, 

 

 

 

Monet‟nin evinin bahçesinde bulunan bu gölün yüzlerce resmini 

yaptığını biliyor muydunuz? Dersimize destek olmak için öğrencimizle 

birlikte internetten ve kitaplardan Monet resimlerini 

inceleyebilirsiniz. 



 

 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 

Aysun’un Rüyası 
 

Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Yazan : Ayşin Bumin 

 
Sizin de bir sihirli sopanız olsa ve anında dilediğiniz oyun arkadaşını yanınıza 

getiriverseniz, hayat ne kadar güzel olurdu, öyle değil mi? Ah, bir de böyle şeyler 

yalnızca öykülerde ya da rüyalarda olmasa. 
 

 

http://kokyayincilik.com.tr/Resimli-Öykü-Kitapları/aysu-nun-ruyasi.html
http://kokyayincilik.com.tr/Resimli-Öykü-Kitapları/aysu-nun-ruyasi.html
http://kokyayincilik.com.tr/Resimli-Öykü-Kitapları/aysu-nun-ruyasi.html

