
 

  

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

1-A SINIFI OCAK AYI 

ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 

 

 



TÜRKÇE 

 

Ocak Ayında Yapılacaklar: 

 

•  ’’ğ’’ ,’’ f’' , ‘’j” seslerini okuma yazma çalışmaları yapacağız. 

• Sesleri birleştirerek çeşitli heceler, kelimeler ve cümleler oluşturacağız.  

• Defterlerimize okuyabildiğimiz cümleler yazacağız. Saatleri 

• Dikte çalışmaları yapacağız. 

• Metin yazma çalışmaları yapacağız. 

• Tekrar çalışmaları yapacağız. 

•  5.grup seslerle ilgili kitap okuyacağız. 

• Dikte çalışmaları yapacağız.  

 

 
 

MATEMATİK 

 

Ocak  Ayında Yapılacaklar: 

 

• Tam ve buçuk saatleri okuyacağız.                  

• Gün, hafta ,yıl kavramlarını öğreneceğiz. 

• Toplama çıkarma alıştırmaları yapacağız. 
 
 
 

   ÇIKARMA İŞLEMİ 
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HAYAT BİLGİSİ 

 

Ocak  Ayında Yapılacaklar: 

• Kişisel bakımın önemini ve nasıl yapılması gerektiğini öğreneceğiz. 

• Sağlıklı yaşam için yapılması gerekenleri öğreneceğiz. 

• Dengeli beslenmenin önemi ve dengeli beslenmek için nasıl beslenmemiz 

gerektiğini öğreneceğiz. 

  

MİND-LAB 

Ocak  Ayında Yapılacaklar: 

Görsel hafızayı ve hatırlama becerilerini geliştirmek amacıyla CHİCKEN CHE 

CHE CHE oyun materyalleri ile oynanacak 

KODLAMA 

1.Sınıflarımızla, Scratch JR ağırlıklı olmak üzere çeşitli kodlama uygulamarını 

kullandık. 

Aralık ayının ortasından, Ocak ayının ortasına kadar Scratch JR uygulaması 

kullanılmaya devam edilecektir. Bu uygulamada öğrencilerimiz artık kendi 

karakterlerini çizecekler ve bunun hikayesini oluşturacaklardır. 

Devam eden derslerimizde, kendi yaş gruplarına uygun farklı kodlama 

uygulamalarıyla da devam edilecektir. 



iNGiLiZCE  

OUR DISCOVERY ISLANDS STARTER COURSE 

Dolch Sight word learning 

We are continuing to learn our Dolch Sight Words, daily review and writing the 

words helps us learn how to read. 

UNITS - Üniteler  

Completing Unit 7 - My food 

New vocabulary 

Food (yiyecek), bread (ekmek), cheese (peynir), 

fruit (meyve), juice (meyve suyu) meat (et), fish 

(balık), chicken (tavuk), ice cream (dondurma), 

cake (kek), milk (süt), yoghurt (yoğurt), 

chocolate (çikolata), salad (salata), honey (bal), jelly (reçel,jöle), big (büyük), 

small (küçük), good (iyi), bad (kötü), healthy (sağlıklı) 

New structures: 

● ‘Have got’ 

Sahiplik bildiren cümleler kurar. 

What have you got?   I’ve got fruit and yoghurt. 

What have you got? I’ve got some juice. 

● ‘Like’ 

Do you like milk?   Yes, I do. / No, I don’t. 

Does she like fruit? Yes, she does / No, she doesn’t. 

What do you like?  I like (chocolate) and (juice).  I 

don’t like (cheese). 

 

Unit 8 – I’m excited. 

New vocabulary: 

happy/sad/dirty/clean/ big/small/hungry/thirsty/ tired/ 

scared 



New structures: 

I’m hungry, I’m tired, I’m thirsty 

 Is he/she happy ? sad ? 

Goodbye unit : 

Aims of the unit : 

Consolidate the vocabulary of the units 1 to 8 

Recycle the structures we learned previously. 

RAZ PLUS COURSE 

Dear Parents, we are having a great time listening and reading Raz Plus books 

that I select from Level aa and A. I would like to inform you that I can see 

every single reading and listening completed and recorded by my students. For 

your information, recording can only take place unless they complete reading the 

book chosen. They take great pleasure listening to their recordings and  of their 

peers in class.They get highly motivated becoming book worms at a very young 

age and deserve to have their “Raz Plus Badges”. 

RAZ PLUS ONLINE COURSE 

If any problems occur you can get support from the Academic Team 

(09.00-21.00) 

 02125427929 - 02125427939 

Değerli Veliler, Online Raz Plus kitaplarını (aa) ve (A) seviyesinde dinlemek ve 

okumaktan çok büyük keyif alıyoruz. Dinledikleri, okuduklarını ve seslendirdikleri 

her bir kitap bana ulaşıyor. Ancak seslendirmenin gerçekleşebilmesi için okuma 

işleminin tamamlandığından emin olmanız gerekmektedir. 

Sınıfta  günlük kayıtları dinlemekten çok zevk alıyorlar.Takdir edildiklerinde 

motivasyonları artıyor ve çok küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmaya 

başladıkları için “Raz Plus Badge” almaya hak kazanıyorlar. 

  

RAZ PLUS ONLINE COURSE 

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Akademik Ekipten yardım 

isteyebilirsiniz. (09.00-21.00) 

02125427929 - 02125427939 



GÖRSEL SANATLAR 

 

 Atık malzemelerle portre çalışması yapacağız. 

Ünlü Fransız sanatçı Claude Monet ile 

tanışacağız ve Monet’in nilüferli göl resimlerini 

inceleyeceğiz ve pastel boyalar ve kolaj 

malzemeleri kullanarak kendi gölümüzü 

resimleyeceğiz.  

Dersimize destek olmak için öğrencimizle 

birlikte Monet resimlerini inceleyebilirsiniz. 

 

MÜZİK 

 

                                              

                                             1.Sınıf öğrencilerimizle yengeç kumda  

                                                       dur,halay,adlı şarkıları öğreneceğiz . 

 

 

 

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

         

        Aralık ve ocak ayı boyunca jimnastik hareketlerinin  

devamı olan amut ve mum duruşunu çalışıyoruz.  

Denge oyunlarına önem veriyoruz. Dönemin son haftası  

dans ve yarışmalarla öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. 

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri derslerin başlamasından  

önce sabah sporu ve yoga ile güne hazırlanıyoruz.                                    
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KİTAP ÖNERİSİ 

          

 

 Kış uykusundaki Ayı, bahar gelip uyandığında kendini 

devasa bir fabrikanın ortasında bulur! Ağaçlar, çimen, 

çiçekler, hepsi gitmiş, yerine harıl harıl çalışan 

makineler ve taş yığını binalar gelmiştir. Daha da 

kötüsü, herkes ona bir ayı olmadığını söyleyip durur! Ayı 

Olmayan Ayı, komik, çarpıcı, benzersiz bir klasik. 

Öyküsü, resimleri ve uzun uzun konuşmayı hak ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

                                                                                                                                

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) 
 

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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