
Öğretmenlerimizin GörüĢme 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 ĠLKOKULU 

1-A SINIFI  

ġUBAT AYI ÇALIġMA BÜLTENĠ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE 

 

Şubat ayında Türkçe derslerimizde “Milli Mücadele ve Atatürk” temalarını işleyeceğiz.  

 

 Bu temalara uygun konu içerikleriyle çeşitli metin 

türleri inceleyeceğiz. 

 Akıcı okuma çalışmaları yapacağız. 

 Okuduğunu anlama ve anlamlandırma çalışmaları 

yapacağız. 

 Dinleme ya da okuma çalışmalarında 5N 1K (Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Niçin ve Kim) 

sorularına cevap arayacağız. 

 Yazım kuralların uygulama çalışmalarına yer vereceğiz. 

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

çalışmaları yapacağız. 

 Okunan metinler hakkında düşüncelerimizi belirttiğimiz çalışmalara yer vereceğiz. 

MATEMATĠK 

 

Toplama işlemleri yapacağız. Toplananların yerleri değiştiğinde toplamın 

değişmediğini göreceğiz. 

Toplamları 20‟yi geçmeyen sayılarla zihinden işlem çalışmaları yapacağız. 

Öğrencilerin zihinden işlem stratejileri geliştirmelerini sağlayacağız. 

Toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişkiyi kuracağız. Doğal sayılarda zihinden 

çıkarma işlemleri yapacağız. 

Zaman ölçülerine giriş yapacağız.  

 

HAYAT BĠLGĠSĠ 

Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen 

kurallarının önemi üzerinde duracağız. 

Camdan ve balkondan aşağıya sarkmama, merdivenden dikkatli inip çıkma, asansörü doğru 

kullanma, ıslak zeminde dikkatli yürüme, elektrik prizleri, kablolar ve ateşle oynamama, suyu açık 

bırakmama, temizlik malzemelerini tanıma, dikkatli kullanma ve gaz kaçağı gibi durumlarda ne 

yapılacağı gibi konular üzerinde duracağız. 

Trafik işaretleri (dur, geç, yaya geçidi, dikkat, okul geçidi, bisiklet giremez gibi çocuğun 

yaşamıyla doğrudan ilişkili olanlar), işaretlerin olmadığı yerlerde ne yapacağını bilme (alt ve üst 

geçitler, yaya geçitleri, okul geçitleri, trafik lambalarının ve trafik polislerinin olduğu yerler, 

duran bir aracın önünden ve arkasından geçmeme vb.) gibi konuları ele alacağız. 

MĠND-LAB 

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

fazla bilgi kaynağını değerlendirme becerilerini geliştiren Animal Sudoku (Hayvan Sudoku) oyunu 

oynanacaktır. 



ĠNGĠLĠZCE 

 

WORDS (KELĠMELER) 

 

Pen (tükenmez kalem), Rubber (silgi), Notebook (defter), Ruler (cetvel), 

Bag (çanta), Desk (Sıra), Kite (uçurtma), Doll (oyuncak bebek), Monster 

(canavar), Plane (uçak), Computer Game (bilgisayar oyunu), Train (tren), 

Ball (top), Bike (bisiklet) 
 
 

 

PRONOUNS (ZAMĠRLER) 

 

Her/His (Onun) zamiri ile cümleler kuracağız. 

 

 What‟s his/her name?        (Onun adı ne?) 

- His/her name is Ali/Ayşe. (Onun adı Ali/Ayşe) 

 

 What is your favoruite toy? (Favori oyuncağın ne?) 

- My favorite toy is kite.      (Uçurtma) 

 

 What is his/her favourite toy? (Onun favori oyuncağı ne?) 

     - His/her favourite toy is kite.     (Uçurtma) 

 

 

CAN & CAN‟T 
 

Yapıp yapamadığımız Ģeyler hakkında sorular sorup cevaplar vereceğiz.  

 

 Can you jump?  (Zıplayabilir misin?) 

    - Yes, I can jump.  (Evet, zıplayabilirim.) 

 Can you climb? (Tırmanabilir misin?) 

          - Yes, I can climb.  (Evet, tırmanabilirim.) 

 Can you run?  (Koşabilir misin?) 

          - Yes, I can run.  (Evet, koşabilirim.) 

 Can you swim?  (Yüzebilir misin?) 

          - Yes, I can swim.  (Evet, yüzebilirim.) 

 

 

Olumsuz bir cümle kurmak yani yapamadığımız Ģeyleri belirtmek için ise Can't (can 

not) kullanacağız. 



 

- No, I can‟t jump.  (Hayır, zıplayamam.) 

- No, I can‟t climb. (Hayır, tırmanamam.) 

- No, I can‟t run.    (Hayır, koşamam.) 

- No, I can‟t swim. (Hayır, yüzemem.) 

 

 

 

 

„‟Where‟‟ ile soru sorup „‟in,on,under‟‟ bağlaçlarını kullanarak cevaplar vereceğiz. 

 

 Where is my book?    (Kitabım nerede?) 

     - It is on my desk.   (Sıranın üstünde) 

 

 Where is my pencil?   (Kalemim nerede?) 

     - It is in my pencilcase.     (Kalemkutumun içinde) 

 

 Where is my ruler?  (Cetvelim nerede?) 

     - It is under the table.    (Masanın altında) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ay İngilizce „‟a, b, c‟‟ harfleri ile 

başlayan kelimelerin neler olduğunu 

bulacağız. 
 

 

SONGS 

My New Shoes 

After a Bath 

One Little Two Little 

Rainbow 

Alphabet Songs 

Number Songs 

Numbers Ryhmes 

 



ÇOK ÇALIġKAN OLMALIYIZ  

  

Çok çalışkan olmalıyız 

Çok çalışkan olmalıyız 

Bu ulus için, bu vatan için 

Çok çalışkan olmalıyız 

  

Tembel tembel durmamalı 

Günler hiç boş kalmamalı 

Bu ulus için, bu vatan için 

Çok çalışkan olmalıyı. 

  

Her iş zordur bilmeliyiz. 

Güçlükleri yanmalıyız 
 

GÖRSEL SANATLAR  

Şubat  ayında İstanbul Modern Sanat Müzesi‟ne bir gezi 

düzenleyeceğiz. Gezimiz sırasında örnek eserleri inceleyerek 

sanatın konuları üzerine sohbet edeceğiz. Tasarım elemanlarından 

görsel doku kavramını öğreneceğiz ve baskı çalışması yaparak 

görsel dokular oluşturacağız. 

 

 

 

OYUN VE FĠZĠKSEL ETKĠNLĠKLER 

Şubat ayında derslerimizde çeşitli yuvarlanma çalışmaları, eşli 

yuvarlanma hareket çalışmaları yapacağız.  Spor dalları hakkında 

bilgi edineceğiz.  Çekirge oyunu ve tünel topu oyunlarını 

öğreneceğiz. 

 

 

MÜZĠK 

Birinci sınıf öğrencilerimizle şubat ayında 

1.dönemde öğrendiğimiz notaların tekrarını 

yapacak, üzerine si ve do notalarını 

öğreneceğiz. “Çok çalışkan olmalıyız” adlı 

şarkıyı öğrenerek 2. döneme güzel ve mutlu 

bir giriş yapacağız. 

 

 

 

Dersimize destek olmak için öğrencimizle birlikte linkteki  eserleri 

inceleyebilirsiniz.  http://www.istanbulmodern.org/tr/koleksiyon   

http://www.istanbulmodern.org/tr/koleksiyon


 

 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 

E, GEL BARĠ... 
Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Derleyen: Elif Songür DAĞ 

Resimleyen : Elif Songür DAĞ 

 

“Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer 

tellal, pireler berber iken…” diye başlar masalımız. Masallar çocuklara 

okuma alışkanlığı kazandırdığı gibi yaşamı kavramalarının önemli birer aracı. 
 

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR 

Sivil Savunma Günü (28 Şubat) 
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