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TÜRKÇE 
 

Eylül Ayı 

         Parmak kaslarını geliştirici çalışmalar yapıldı. 

        Boyama çalışmaları yapıldı. 

 Kesik çizgileri birleştirme, düzensiz ve düzenli çizgi çalışmaları yapıldı. 

Ekim Ayında Yapılacaklar? 

 

✓ "e", "l", "a", "k", "i" ve "n"  seslerini okuma okuma yazma çalışmaları yapacağız. 

✓ Birinci grup seslerle ilgili pekiştirme çalışmaları yapacağız. 

✓ Sesten hece, heceden kelime, kelimeden cümle ve cümleden metin oluşturacağız. 

✓ Birinci grup seslerle ilgili kitap okuyacağız. 

✓ Dikte çalışmaları yapacağız. 

 

MATEMATİK 
  

Eylül Ayı 

İşlenen Konular: Uzamsal İlişkiler - Eş Nesneler 

 

 Yer ve yön bildiren ifadelerin (altında-üstünde, etrafında-solda-sağda-arada-önde-

arkada, yüksekte alçakta, uzakta-yakında, içinde-dışında) günlük hayat durumlarında 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. İlişkiler ifade edilirken referans noktası 

belirlenmesine dikkat edildi. Günlük hayat örneklerinin yanı sıra modeller üzerinde de 

çalışmalar yapıldı. Eşlik kavramı, sınıf ortamındaki uygun malzemeler başta olmak üzere 

farklı modeller kullanılarak fark ettirildi. 

Ekim Ayında Yapılacaklar? 

✓ Önce iki nesne karşılaştırılır. Daha ağır, daha hafif gibi kelimeler kullanılarak 

karşılaştırma sonuçlarının ifade edilmesi çalışmaları yapacağız. 

✓ En az üç nesnenin kütlelerine göre sıralaması yaptırılarak aralarındaki ilişki 

yorumlatılacak.  En ağır, en hafif gibi ifadeler kullanılacak. 

✓ Rakam ile sayı farkını öğreneceğiz.  

✓ Sıfırdan yirmiye kadar olan doğal sayıları yazacağız. 20’ye kadar olan bir sayıya 

karşılık gelen çokluğun belirlenmesi çalışması yapacağız. 

✓ "Önce", "sonra" ve "arasında" ifadeleri kullanılarak 20'ye kadar olan sayılar arasındaki 

ardışıklık ilişkisinin kavranmasını öğreneceğiz. 

✓ Sayılar öğrenildikçe aşamalı olarak 100’e kadar sayma çalışmaları yapacağız. 

✓  Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma çalışması yapacağız. 

✓ Beşer ritmik saymalar 5'in katlarından, onar ritmik saymalar 10'un katlarından 

başlatılarak 100'e kadar sayma çalışması yapacağız. 

 

MİND-LAB 

        Karşılaştırma yapma, benzerlikleri ve farklılıkları belirleme, kendisinin ve başkalarının 

konumlarıyla ilgili zaman-uzamsal konumlandırmayı kullanma becerilerini içeren “Rush 

Hour” oyununu oynayacağız. Oyunla ilgili alıştırmalar yapılacaktır. 



HAYAT BİLGİSİ 
 

Eylül Ayı 

İşlenen Konular: Tanışıyoruz - Farkındayız, Farklıyız 

 

          Öğrencilerle tanışıldı. 

          Öğrencilerin kendini tanıtarak arkadaşlarıyla tanışması sağlandı. 

          Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönlerini ayırt etme çalışmaları yapıldı. 

           Okulun bölümleri tanıtıldı. 

           Okulda ve sınıfta uyulması gereken kurallar anlatıldı. 

 

Ekim Ayında Yapılacaklar? 

✓ Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarının önemli olduğunu ve bu kuralların 

neler olduğunu öğreneceğiz. 

✓ Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanıyacağız.   

✓ Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrayacağız. 

✓ Okulun bölümleri tekrar tanıtılacak. 

✓ Tuvalet kullanımı anlatılacak. 

✓ Yemek kuralları anlatılacak. 

✓ Okul çalışanlarını tanıyıp onların görevlerinin neler olduğunu öğreneceğiz. 

✓ İhtiyaç duyulduğu durumlarda okul çalışanlarından nasıl yardım alınması gerektiğini 

öğreneceğiz. 

 

KODLAMA 

     İlkokul 1.sınıf öğrencilerimizle, kodlama dersinde iPad’leriyle birlikte “Lightbot” 

uygulamasında sıralı işlemleri, kodlamanın en temel haliyle öğreneceklerdir. Kodlamanın 

temelini, eğlenceli bir şekilde öğreneceklerdir. 

Öğrencilerimiz, algoritmik düşünmeyi, bir hedefe en kısa yoldan ve en doğru yoldan 

ulaşmayı eğlenceli bir şekilde öğreneceklerdir.  Öğrencilerimiz, iPad’lerini kullanırken aynı 

zamanda problem çözme becerilerini geliştirecek,  kazanacakları bu problem çözme 

yeteneğiyle de, daha başarılı bir birey olma yolunda hızla ilerleyeceklerdir. 

Ekim ayında ise, daha farklı iPad uygulamaları kullanılacaktır ve bilgisayarsız fiziksel 

etkinliklerle de algoritmik düşünme ve problem çözme becerileri desteklenecektir. 

 

 



 

Üniteler: Welcome Unit   

Kelimeler:  

Colours (renkler), white (beyaz), yellow (sarı), blue (mavi), green (yeşil), black (siyah), 

purple (mor), pink (pembe), brown (kahverengi), red (kırmızı), colouring (boyamak), circle 

(daire içine almak), trace (üzerinden geçmek), match (eşleştirmek), numbers (sayılar), 

one (bir), two (iki), three (üç), four (dört), five (beş), six (altı), seven (yedi), eight 

(sekiz), nine (dokuz), ten (on), eleven (on bir), twelve (on iki), thirteen (on üç), fourteen 

(on dört), fifteen (on beş), sixteen (on altı), seventeen (on yedi), eighteen 

(on sekiz), nineteen (on dokuz), twenty (yirmi), egg (yumurta), ticket 

(bilet), box (kutu)  

Konular: 

•  Greeting 

Sınıf içi diyalogları ve selamlaşmayı öğrendiler.  

Hello! /Hi! Good morning! (Merhaba! Selam! Günaydın!) Good afternoon! (İyi öğleden 

sonraları) Good evening! (İyi akşamlar!) Good night! (İyi geceler!) 

How are you, today? (Bugün nasılsın?) I’m fine, thank you. (İyiyim, 

teşekkürler) 

• Asking for permisson  

İzin alarak konuşmayı çalıştılar.  

May I drink water, please? (Su içebilir miyim lütfen?) 

May I go to the toilet, please? (Tuvalete gidebilir miyim, lütfen?) 

May I ask a question/something, please? (Bir soru /bir  şey sorabilir miyim, lütfen?) 

May I borrow your …, please? (Senin … ini ödünç alabilir miyim, lütfen?) 

May I go to the bin/my cupboard, please? (Çöpe/Dolabıma gidebilir miyim? 

 

• Alphabet  

A’dan Z’ye İngilizce alfabeyi söylemeyi çalıştılar.   

 

1/A İNGİLİZCE EYLÜL AYI BÜLTENİ 



 

Üniteler: Unit 1 My Birthday / Unit 2 At School 

Kelimeler:  

Dragon (ejderha), blanket (örtü), clap (alkışlamak), stamp (ayağını hızla yere vurmak), 

jump (zıplamak), balloon (balon), bee (arı), panda (panda), cake (kek), fish (balık), flower 

(çiçek), leaf (yaprak), butterfly (kelebek), bird (kuş), tree (ağaç), lake (göl), river 

(nehir), painting (resim, tablo), flag (bayrak), school (okul), pen (tükenmez kalem), pencil 

(kurşun kalem), book (kitap), notebook (not defter), ruler (cetvel), rubber (silgi), table 

(masa), desk (sıra), teacher (öğretmen), student (öğrenci), backpack (sırt çantası), chair 

(sandalye), climb (tırmanmak), play (oynamak), jump (zıplamak), look (bakmak), lamb 

(koyun), rabbit (tavşan), music (müzik), drum (davul), violin (keman), piano (piyano), guitar 

(gitar)  

  Konular:  

• Grammar 

What colour is it ? It’s (blue). It’s (pink).      It’s a (blue) (balloon). It’s a (pink) (cake). 

How many (balloons) are there?        (Five) (balloons). 

What is this?       It’s a (red) (pencil).  

• Speaking  

Location (konum), stationary (kırtasiye) , hygiene (hijyen), shapes 

(şekiller), safety (güvenlik), health (sağlık), patterns (desen), perception (algı), face 

(yüz)  

Raz Plus Online Books  

We will read and listen to colour books and listen to their recordings.  

Proje ve Aktiviteler.   

Classroom Birthday Chart: Sınıfımızın bir bölümünü öğrencilerin doğum günleriyle 

süsleyeceğiz. 

Unit 1-2 Evaluation: 1. ve 2. ünitelerin sözlü değerlendirmesi yapılacak. 

Republic Day, 29th October: Cumhuriyet Bayramı’mız ile ilgili İngilizce video izleyeceğiz. 

 

Şarkılar 

I see a blue colour 

I see a pink colour 

Counting from 1 to 20 

Counting from 1 to 100 (Let’s get fit!) 
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  GÖRSEL SANATLAR 

 

                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MÜZİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bu ay öğreneceğimiz sanat terimleri: 

• Oto-portre 

• Kolaj 

 

Eylül ayının ilk haftasında öğrencilerimizle tanıştık ve 

dersin işleyişi hakkında bilgi verdik. Dersimizin 

kurallarını anlattık. Önemli güvenlik kurallarını 

belirttik. Sıralanmalar ve temel duruşları çalıştık. Ekim 

ayında ise öğrencilerimizin kavrama becerilerinin ve 

farklı nesne çalışmalarını arttırma için top ile 

çalışmalarımıza başlayacağız. ‘topu kavrama ve iletme, 

sırt sırta top taşıma, çember kullanımına yönelik 

oyunlar ve atlama oyunları oynayacağız.  

 

Eylül ayında Piet Mondrian’ın ağaç 

resimlerinde çizgi çeşitlerini inceledik. masal 

battaniyesi adlı masal kitabını kitabını okuduk. 

Çizgi ve renk çalışmalarıyla kendi battaniye 

çizimimizi oluşturduk. Birinci sınıf öğrencilerimizle 

Ekim ayında oto-portre ve kolaj çalışmaları 

yapacağız.  

        Tasarımın temel elemanlarından çizgi ve şekil 

üzerinde durulacak, Henry Matisse’in eserlerinde 

şekil ve çizgi kullanımını inceleyeceğiz.  
 

       

Sınıf öğrencilerimizle Eylül ayında İstiklal 

Marşı’nı düzgün söylemeyi ve 

 “Cumhuriyet Hürriyet demek ” adlı şarkıyı 

öğrendik. 

Okulumuzun “Yıldız Koleji Marşı” nı ve Çocuk 

kalbimle Atatürk adlı şarkıyı öğreneceğiz ritim 

çalışmaları yapacağız. 
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KİTAP ÖNERİSİ 

Mızmız Mırnav serisinin birinci kitabı Okulda İlk 

Gün, okula yeni başlayacak çocukları korkup kaçmamaları 

için yüreklendirirken, okulun cazip yönlerini ön plana 

çıkararak keyifli bir atmosfer çizmeyi de ihmal 

etmiyor.   

 

Çocuklar, sevimli mi sevimli bir kedicik olan Mızmız Mırnav ile 

arkadaşlarının maceralarını okumaya doyamayacaklar. 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 
 

1. İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası) 

2. Dünya Çocuk Günü   ( Ekim ayı ilk pazartesi) 

3. Hayvanları Koruma Günü ( 4 Ekim) 

4. İstanbul’un Kurtuluşu ( 6 Ekim) 

5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

6. Kızılay Haftası ( 29 Ekim-4 Kasım) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

ÖĞRETMENLERİMİZ 

NESRİN ERGÜN –SINIF ÖĞRETMENİ 

ÇİĞDEM ABAY-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

KATHLEEN TİLLİE-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

HANDAN BAYRAM-MÜZİK ÖĞRETMENİ 

F. SEZA SATIRLI-GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 

SIDIKA ESEN UZUN-BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ 

FERHAT İLKER ORBAY-KODLAMA DERSİ ÖĞRETMENİ 

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

http://yildizsanat.edublogs.org/ 
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