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TÜRKÇE 

 

KONULAR 

• Bedenim Ne Anlatıyor 

•  Odam lokanta 

•     Karakulak ile kaydırak 

• Kırmızı balon 

 

YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

•   Dikte çalışmaları yapacağız. 

•   Okuduğunu ve dinlediğini anlama çalışmaları yapacağız. 

•  Davetiye ve zarf yazmayı öğreneceğiz. 

•  Noktalama işaretlerini doğru kullanmayı öğreneceğiz. 

•  Kelimelerin anlamlarını araştırıp cümleler yazacağız. 

•  Okuduğu şiire ve metine farklı başlıklar bulma çalışması yapacağız. 

 

MATEMATİK 
 

• Paralarımızı tanıyacağız. 

•   Toplama ile ilgili alıştırmalar yapacağız. 

•   Toplamada verilmeyeni bulma çalışmaları yapacağız. 

•  Problemler çözeceğiz. 
 
 

HAYAT BİLGİSİ 

 

• Güvenlik kurallarını öğreneceğiz. 

• Güvenli yolculuk kurallarını öğreneceğiz. 

• Güvenli iletişim kurallarını öğreneceğiz. 

• Teknolojik araç ve gereçlerin kullanımını öğreneceğiz. 

 

MİND-LAB 

•     Submarimes oyun materyalleri ile oynayacağız. 

•    Animal Sudoku oyununun araç ve gereçlerini tanıyacağız. 

•     Animal Sudoku oyun materyalleri ıle oynayacağız. 
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KODLAMA 

         Ocak ayının ortasına kadar kendi karakterlerini tasarlamayı öğrendiler, 

karakterlerini oluştururken yapacakları sıralamanın, günlük hayatımızdaki 

algoritmaya oldukça benzer bir şekilde olduğunu kavradılar. Gözler, burun, ağız, 

yüz, kulaklar vb. sıralama yapmayı ve bunun mantığını kavradılar. 

 

Şubat ayında Scratch JR da bu sefer de daha önce çizdikleri kendi 

karakterlerini hareket ettirecekler ve hayal güçlerine bağlı olarak istedikleri bir 

hikayeyi oluşturacaklar.  

 

Bunun dışında algoritma oluşturma becerisini daha da geliştirmek adına, “Lightbot 

ve Box Island” gibi kodlama uygulamalarına da vakit ayrılacaktır. 

 

Öğrencilerimizden “Siyul” , “Ayşe İdil” ve “Mira” nın çalışmaları : 

 

iNGiLiZCE  

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. 

ISLANDS 1 COURSE 

Üniteler: Welcome Unit, 

Unit 1 My Birthday   

Revision 

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

(siyah), purple (mor), pink (pembe), brown (kahverengi), red (kırmızı), 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), 
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thirteen (on üç), fourteen (on dört), fifteen (on beş), sixteen (on altı), seventeen 

(on yedi), eighteen (on sekiz), nineteen (on dokuz), twenty (yirmi) 

        Konular: 

●  Possessive Pronouns (my, your, his, her) 

My name is …………….                  His name is ………………. 

Your name is …………….                Her name is ………………. 

● Imperatives 

Emir cümlelerini çalışacaklar. ‘Simon Says’ oyunu ile pratik 

yapacaklar. 

Stand up, sit down, look, listen, point, count, open your book, close your book, 

wave goodbye, say hello, touch your nose, shake your head, stamp your feet, 

walk, run, dance, hop, pat, tap, clap your hands 

● Is it….?   

Is it blue?   Yes, it is. / No, it isn’t. 

● Singular/Plural Nouns 

Tekil-çoğul adları çalışacaklar. 

Flower – flowers         balloon – balloons        cake – cakes         present – 

presents  

● My favourite….. 

En sevdikleri renkleri, yiyecekleri, hayvanları ve oyuncakları söyleyecekler. 

My favourite colour is……..            My favourite food is.…….. 

My favourite animal is ……….         My favourite toy is…...... 

● Connector ‘and’ 

Bağlaç ‘ve’ yi işleyeceğiz. 

My favourite colours are pink and blue.       My favourite pets are tortoise and 

bird. 

Proje ve Aktiviteler 

Doğum günü kartı hazırlayacaklar. 
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Renkler ve sayılarla alakalı görsel hafıza oyunu oynayacaklar. 

Şarkılar ve Videolar 

I see blue colour 

I see pink colour 

Counting from 1 to 20 

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

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  listen to, read and record online books. 
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GÖRSEL SANATLAR 

 

Tasarım elemanlarından görsel doku kavramını öğreneceğiz ve baskı çalışması 

yaparak görsel dokular oluşturacağız. 

 

 

 

 

 

 

MÜZİK 

 

                                              

Sınıf öğrencilerimizle Şubat ayında Halay, 

dinazor adlı şarkılar öğrenilecek, ritim 

çalışmaları yapılacak. 

 

                                              

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

 1.Sınıflarımıza döneme Hoş Geldiniz 

diyoruz ve Şubat ayında eğitsel oyunlara 

ayırıyoruz. Oynayacağımız oyunlar ‘Yağ 

satarım Bal Satarım, Yakar Top (Topu 

tutma ve kavrama), İstop Oyunu (topu 

kavrama ve Hedefe Yöneltme), Ali Baba 

Saatin Kaç? (Ritmik saymalar ve Dikkat) 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

için hazırlıklara başlıyoruz. 
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KİTAP ÖNERİSİ 

• Günümüz İstanbul’unun kalabalık semtlerinden 

birinde yaşayan Mert, hastalanan anneannesini ziyarete 

gider. Anneannesinin yaşadığı eski evin tavan arasında 

bulduğu fes, Osmanlı kenti İstanbul’unda Hamdi’ye 

aittir…  

• Osmanlı Sultanı’nın düzenlediği şenlikleri izlemek 

için sabırsızlanan Hamdi, ablası için gittikleri 

Kapalıçarşı’da mor taşlarla süslü bir ayna görür. Mor 

ayna Bizans döneminde yaşayan Helen’indir…  

• Ailesiyle birlikte Hipodrom’da düzenlenen 

yarışları izlemeye giden Helen, bir dükkânda satılan 

eski bir parayla ilgilenir. Üstünde balık resimleri bulunan para, Bizantion 

döneminde balıkçılık yapan dedesine yardım eden Milya’nındır… 

•  Milya ve dedesinin kayığı yakaladığı balıklarla dolar. Tanrılara teşekkür 

etmek için tapınakta düzenlenen törenden dönerken Milya  yolda eski bir çömlek 

parçası bulur. Bu parça, tarih öncesin de İstanbul yakınlarında bir mağarada 

yaşayan kemik tokalı kızın annesinin yaptığı çömleğin parçasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

                                                                                                                                

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Sivil savunma günü (28 şubat) 

 

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 

 

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
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yildizkoleji.k12.tr%2F&h=ATMLJrCtmmA9mLxcR2-NfqQIqefo68Jtk_AJww2FNoM4ewFeX-qJ6Lp79qcSQBmvULMh53H5sY8kVjrR1SUkZWZckKWfs-zHp9MyoSDRcesEIxrZQKS0n1bdK2eB-uOVyQ

