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TÜRKÇE 
 

KONULAR 

• Ağaç Sevgisi 

• Uzay 

• Bay Yavaş 

• Bir Okul Gezisi 

• Bahar Her Yıl Gelecek 

 

YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

• Dikte çalışmaları yapacağız. 

• Okuduğunu ve dinlediğini anlama çalışmaları yapacağız. 

• Sözcük dağarcığını geliştirme çalışmaları yapacağız. 

• Hece çalışmaları yapacağız. 

• Yazılı anlatım çalışmaları yapacağız. 

• Noktalama çalışmaları yapacağız. 

• Zıt anlamlı kelimeleri tanıyacağız. 

• Yazım yanlışlarını düzelteceğiz. 

• Karışık yazılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümleler kuracağız. 

• Metne uygun başlık bulma çalışmaları yapacağız. 

 

MATEMATİK 
 

Mart Ayında Matematik Dersinde Yapılacaklar 

•  Zihinden toplama alıştırmaları yapacağız. 

•  Çıkarma ile ilgili alıştırmalar yapacağız. 

•  Çıkarmada verilmeyeni bulma çalışmaları yapacağız. 

•  Problemler çözeceğiz. 

• Kesirleri tanıyacağız. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilo7DszuXfAhXLZFAKHdMSAkEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fonedio.com%2Fhaber%2Fcep-telefonlari-icin-dev-arsiv-herbiri-yuksek-kalite-111-arka-plan-640201&psig=AOvVaw0DsnAhgn5MPMk-Y9ENTFMo&ust=1547292056599586


ÖZEL YILDIZ KOLEJİ İLKOKULU 

HAYAT BİLGİSİ 
 

Mart Ayında  

• Güvenli ve güvenlik alanları tanıyacağız. 

• Ünite değerlendirme çalışmaları yapacağız. 

• Yeni ünitemizi tanıyacağız. 

• Yaşadığımız yeri tanıyacağız. 

• Yaşadığımız yerde neler olduğunu öğreneceğiz. 

• Ülkemizi tanıma çalışmaları yapacağız. 

 

MİND-LAB 

• Animal sudoku oyun  

• Materyalleri ile çalışmalar yapacağız.Alıştırmalar yapacağız. 

• Pet squares oyun materyallerini tanıyacağız. 

• Pet squares oyun materyalları ile çalışmalar yapacağız. 

• Alıştırmalar yapacağız. 

KODLAMA 

      Şubat ayında birinci sınıflarımız, Scratch JR üzerinde karakterlerini 

tasarlamaya ve kodlamaya devam ettiler. Daha güzel karakterler tasarlamaya ve 

renk uyumuna da dikkat etmeye başladılar. Şubat ayının sonuna doğru, hikaye 

oluşturmak için gereken kodları görecekler. 

        Mart ayında, kendi çizdikleri karakterleriyle ufak bir hikaye oluşturacaklar. 

Öğrencilerimizden Haesol ‘ un çalışmalarından bir örnek. Hayal gücü açısından bu 

örneği sizlerle paylaşıyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilo7DszuXfAhXLZFAKHdMSAkEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fonedio.com%2Fhaber%2Fcep-telefonlari-icin-dev-arsiv-herbiri-yuksek-kalite-111-arka-plan-640201&psig=AOvVaw0DsnAhgn5MPMk-Y9ENTFMo&ust=1547292056599586


ÖZEL YILDIZ KOLEJİ İLKOKULU 

iNGiLiZCE  

ISLANDS 1 COURSE 

UNITS - Üniteler:  

Unit 2: At school   

Unit 3: My family 

 

NEW VOCABULARY - Kelimeler:        

Unit 2: At school 

flag (bayrak), school (okul), pen (tükenmez kalem), 

pencil (kurşun kalem), 

book (kitap), notebook (not defteri), 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) 

 

*How many...?  Count! 

 yapıları ile sayıları çalışıp, 1’den 20’ye kadar olan sayıları yazmayı 

çalışacaklar.  

(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 

(ondokuz), twenty (yirmi)  

 

CLIL (CLIL stands for Content and Language Integrated Learning and refers to 

teaching subjects such as science, history and geography etc. to students 

through a foreign language). Music: drum, piano, violin, guitar 
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GRAMMAR; 

*Öğrendikleri kelimeleri kelime öbeği şeklinde ya da and bağlacı ile 

birleştirerek söylemeyi çalışacaklar.  

Students will make sentences combining the vocabulary words. 

What’s this? It’s a book. It’s red. It’s a red 

book.  

What’s this? It’s a pencil. It’s yellow. It’s a yellow 

pencil.  

Can you find a blue 

pen?  

It’s a red and blue 

rubber.  

 

*Plural ‘–s, -es’ Çoğul eklerini çalışacaklar:  

one ruler – two rulers one book – five books one window – three windows  

*Question Forms  

What is this ? it’s a red pencil, 

What are these  ? they’re blue pencils. 

What’s your favourite colour?  

What colours can you see? 

How many books can you see? 

 

NEW VOCABULARY - Kelimeler:  

Unit 3: My family 

family (aile), mum (anne), dad (baba), 

brother (erkek kardeş), sister (kız 

kardeş),grandma (büyükanne), grandpa 

(büyükbaba), friend (arkadaş), baby 

(bebek), photo(fotoğraf), happy (mutlu), 

sad (üzgün)  

GRAMMAR; 

Capital Letter 
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Cümleye başlarken ve özel isimleri yazarken büyük harfle başlanmasını 

gerektiğini 

öğrenip, örnekler üzerinde çalışacaklar. 

Punctuation 

Nokta (full stop), soru işareti (question mark), ve ünlem işaretinin (exclamation 

mark) 

kullanım yerlerini öğrenip, örnek cümleler yazacaklar. 

 

Talking about family 

Öğrenci ailesi hakkında kısa cümleler kurabilir. ‘He’ ve ‘she’ zamirlerinin farkını 

anlamaya başlar. 

This is my mum. She is .... years old. She is happy. 

This is my brother. He is .... years old. He is sad. 

 

Possessions 

Öğrenci vücudu ve uzuvları hakkında konuşurken ‘have got’ kullanmayı öğrenir. 

I’ve got a (red) (head). I’ve got (eight) (toes). 

You’ve got (yellow) (hands). You’ve got a (clean) (face). 

 

RAZ PLUS COURSE 

RAZ PLUS ONLINE: I would like to congratulate all my students for their efforts. 

They took great responsibility in their learning and they were rewarded with a 

certificate. If you are still having a problem with recording, Raz Plus Online 

Support Academic Team will support you (09.00-21.00). Please do not hesitate to 

ask for help. 

02125427929 

02125427939 

Tüm öğrencilerimi gösterdikleri üstün çabadan ötürü kutlarım. Ingilizce 

öğrenmeyi çok önemsediler ve RazPlus sertifikaları almaya hak kazandılar. Kayıt 

yapmada Teknik bir sorun ile karşılaşılıyor ise RazPlusun akademik kadrosundan 

destek alabilirsiniz. (09.00-21.00) arası hizmet vermektedirler.  

02125427929 

02125427939   nolu telefondan kendilerine ulaşabilirsiniz. 
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GÖRSEL SANATLAR 

 

• BU ay öğrencilerimizle beraber İstanbul Modern sanat müzesine 

gideceğiz ve bir atölye etkinliğine katılacağız. 

•  Küçük maket çalışmaları yapmayı öğreneceğiz.  

Sizde dersimize destek olmak için öğrencimizle birlikte evde maket 

çalışmaları  yapmayı deneyebilirsiniz. 

      

MÜZİK 

 

      1.Sınıf öğrencilerimizle bu ay Okuma Bayramı 

Çalışması, Yaramaz trompet animasyon, Çocuk 

kalbimle Atatürk, Kardan adam adlı şarkı, 

Çanakkale türküsü, Kaplumbağa şarkısı, Kalın Do 

Notasının Porte ve Dizek Üzerindeki Yeri, Neşeli 

günler şarkısını öğreneceğiz. 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

  Bu ay öğrencilerimizle beraber voleybol branşını 

tanıyoruz. Topu ve nasıl oynandığı hakkında kısa bir 

bilgilendirmeden sonra kavrama, iletme çalışmaları 

yapacağız. Ayrıca materyal olarak balonları kullanacağız. 

Balonlar sayesinde yakalama ve vurma tekniklerimizi 

geliştireceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı için hazırlıklarımıza başlıyoruz. 
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KİTAP ÖNERİSİ 

 

Elma bahçeleri bu kitap bir avuç elma 

tohumunun, milyonlarca insanın hayatını nasıl 

değiştirdiğinin hikayesini anlatıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

yildizkoleji 

 

 

 

 

 

 

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 
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