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ÖZEL YILDIZ KOLEJİ 
İLKOKULU 

1-A SINIFI MAYIS VE 
HAZİRAN AYI ÇALIŞMA 

BÜLTENİ 
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TÜRKÇE  
Konular  

Atatürk Ne Demek 

Kalın Camlı Mavi Saplı 

Ekranza 

Başıma İcat Çıkardım 

İbni Sina 

YAPILACAK 
ÇALIŞMALAR 

   
• 1.Dinleme  anlama çalışmaları 

yapacağız 

• 2.Cümle tamamlama çalışmaları 
yapacağız 

• 3.Şiir yazacağız 

• 4.Kelime dağarcığını geliştirme 
çalışmaları yapacağız 

• 5.Metne farklı başlık bulma 
çalışmaları yapacağız 

•

• 6.Resim yorumlama çalışmaları 
yapacağız 

• 7.Noktalama işaretlerini doğru 
kullanma çalışmaları yapacağız. 

• 8.Bulmaca doldurma çalışmaları 
yapacağız 

• 9.Yazım yanlışlarını düzeltme 
çalışmaları yapacağız 
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MATEMATİK  

YAPILACAK 
ÇALIŞMALAR 

   
• 1-) Sıvıları Ölçme 

S ı v ı l a r ı n a s ı l ö l ç t üğ ü m ü z ü 
öğreneceğiz.                

• 2-) Uzunlukları Ölçme 
Uzunlukları nasıl ölçtüğümüzü 
öğreneceğiz 

• 3-) Toplama ve çıkarma ile ilgili 
problemler çözeceğiz. 
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HAYAT BİLGİSİ  

YAPILACAK 
ÇALIŞMALAR 

   
• 1 .Ç e v r e m i z d e  b i t k i l e r i 

inceleyeceğiz 

• 2 . B i t k i l e r v e h ay va n l a r ı 
korumanın önemini öğreneceğiz.        

• 3.Temiz bir çevre için neler 
yapacağımızı öğreneceğiz. 

• 4.Geri dönüşümün önemini 
öğreneceğiz. 

• 5.Güneş ay dünya ve yıldızları 
inceleyeceğiz 

• 6.Mevsimler ve özelliklerini 
öğreneceğiz. 

MINDLAB 

• Greek Salad oyun materyallerini tanıyacağız. 

• Greek Salad oyun materyalları ile çalışmalar yapacağız. 

• Alıştırmalar yapacağız. 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İNGİLİZCE  

ISLANDS 1 
STARTER COURSE 

Units- Üniteler:  

Unit 6: My House,  

Unit 7: Food 

Unit 6: My House  

Vocabulary: Kelimeler: 

House (ev), room (oda),  

bathroom (banyo),  

bedroom (yatak odası), 

kitchen (mutfak),  

living room (oturma odası),  

door (kapı), window(pencere), 

bath (küvet), garden (bahçe), 

path (yol, patika),  

shed(kulübe, baraka),  

café (kafe), library (kütüphane), 

park (park), shop(dükkan),  

zoo (hayvanat bahçesi), 

playground (oyun parkı) 

  

 5

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ İLKOKULU | 1- A MAYIS / HAZİRAN 2019



İNGİLİZCE  

Units- Üniteler:  

Unit 6: My House,  

Unit 7: Food 

Unit 7: Food 

Vocabulary: Kelimeler: 

Food (yiyecek), bread (ekmek), 

cheese (peynir),  

fruit(meyve),  

vegetables (sebze), cake (pasta), 

sausage(sosis), 

chips (patates kızartması),  

juice (meyve suyu),  

lemonade (limonata), meat (et), 

fish (balık), chicken (tavuk), 

ice cream (dondurma), cake (kek), 

sushi (suşi), milk (süt), 

yoghurt (yoğurt),  

chocolate (çikolata), salad (salata), 

honey(bal), jelly (jöle),  

big (büyük), small (küçük),  

good (iyi), bad (kötü),  

healthy (sağlıklı),  

good for me (benim için iyi) 

bad for me (benim için kötü) 
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İNGİLİZCE  

Sentence structures:  
Cümle Yapıları: 

‘This’ (işaret zamiri) 
Evin bölümlerini ‘This is..’ kalıbını 
kullanarak gösterebilir. 
This is the living room.This is the 
kitchen. 

‘Where’ (Nerede) 

Aile üyelerinin evdeki yerlerini 
‘Where’ sorusu ile sorar ve soruya 
‘subject’ (özne) 
(he/she/it/I/you) ayrımını yaparak 
cevap verir. 

Where’s my dad? He’s in the 
(bathroom). 

Where’s my sister? She’s in the 
(bedroom).  

Where’s the cat? he/she in the 
(garden). 

Where am I?  
You’re in the (library). 
  
Is it in the garden? Yes, it is. / No, 
it isn’t. 

Prepositions (on, under, in) 
  
 Yer bildiren edatlardan 
‘üstünde, altında ve içinde’yi 
öğrenecekler.  
Bu edatları ‘There is/There are’ 
kalıbıyla cümle içinde 
kullanacaklar. 
There is a lamp on the desk. 
There are two kittens under the 
sofa. 
There is a bird in the cage. 
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İNGİLİZCE  

 ‘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). 

‘want’ 
İstemek (want) sözcüğü ile soru ve 
cevap cümleleri kurmayı 
öğrenecekler. 
I like yoghurt. What do you want? I 
want milk and fruit. 

 HAZİRAN AYI ->>>> 

Üniteler: Unit 8: My 
Feelings, Goodbye 

Vocabulary :Kelimeler: 
happy (mutlu), sad (üzgün),  
excited (heyecanlı), hungry (acıkmış), 
scared (korkmuş), 

thirsty (susamış), tired (yorgun), 
angry (kızgın), cold (üşümüş),  
hot (sıcaklamış), ill (hasta),  
hurt (canı yanmış), bored (sıkılmış), 
light (ışık), shadow (gölge),  
torch (el feneri), drink (içmek),  
eat (yemek), cheetah (çita),  
 shell (deniz kabuğu), clean (temiz), 
dirty(kirli), long (uzun), short (kısa) 

Making sentences:Cümle 
Yapıları: 
‘I’m scared.’ 
How do you feel? I’m excited. 
How does he feel? He’s sad. 
Is he scared? Yes, he is. / No, he isn’t. 
Don’t be sad. 
Are you hungry? Yes, I am. / No, I’m 
not. 

  
RAZ PLUS COURSE 
  
We are happy that spring is here 
which allows us chose Raz-Plus 
online books about seasons. We will 
continue to listen and read new ones. 
We are going to extend our Level of 
books to encourage further listening 
from Level(aa)/A to Level B/C/D. 
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KODLAMA  
___________________ 

1.Sınıf öğrencilerimiz kendi 
karakterlerini tasarlamaya 

devam edecekler ve mini 
hikayelerini oluşturacaklar. 

Kendi karakterlerini ve kendi 
hikayelerini akıllı tahtaya 

yansıtıp arkadaşlarına sunum 
yapacaklar. 

MÜZİK  
_______________ 

   
  Okuma bayramı çalışmaları 
yapacağız. 
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GÖRSEL 
SANATLAR 

 __________________ 
 Gündelik hayatta sanatın 
yerini tartışacağız ve yazı 
tasarımı çalışması yapacağız. 
Afrika maskelerini inceleyecek ve 
bu maskelerden yola çıkarak 
kendi maskelerimizi yapacağız.  

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 
__________________________ 

 Bu ay öğrencilerimizin daha önce pek fazla bilgi sahibi olmadıkları 
bir branş olan Badminton ile tanıştırıyoruz. Bu ay boyunca raketi tutma 
topu kavrama atma tutma çalışmaları yapacağız. Dönem bitmeden 1. 
sınıfların en hızlısını ve en dayanıklısını seçeceğimiz Kısa mesafe ve 
uzun mesafe koşu yarışmaları yapacağız. Son olarak döneme veda 
edeceğimiz etkinliğimizde ise dans ediyoruz.  
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KİTAP ÖNERİSİ 

Ay Dedeyi Saklayan Çocuk 

"Yazan: Özdilek Erdem 

Resimleyen: Sait Munzur 

Küçük, şirin bir kız, ay dedeyi çok ama 
çok seviyordu. Ay dedeye sadece 
kendisiyle kalması için yalvardı. Ay dede 
onu kırmadı, küçük kızın evine yerleşti. 
Ama bu sefer her taraf zifiri karanlık olmuştu. 
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 
Trafik ve İlk Yardım Haftası Mayıs’ın ilk haftası 

Anneler Günü 12 Mayıs 

Engelliler Haftası 8-12 Mayıs 

Uluslararası Aile Günü 12 Mayıs 

Müzeler Haftası 22-26 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 

Dünya Çevre Günü 5 Haziran 



 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

https://www.instagram.com/yildizkoleji 
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ÖĞRETMENLERİMİZ 
NESRİN ERGÜN- SINIF ÖĞRETMENİ 

ÇİĞDEM ABAY -İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

KATHLEEN TILLIE- İNGİLİZCE 

ÖĞRETMENİ 

HANDAN BAYRAM -MÜZİK ÖĞRETMENİ 

F.SEZA SATIRLI-GÖRSEL SANATLAR 

ÖĞRETMENİ 

SIDIKA ESEN UZUN-BEDEN EĞİTİMİ 

ÖĞRETMENİ 

FERHAT İLKER ORBAY- KODLAMA 

ÖĞRETMENİ
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.yildizkoleji.k12.tr%252F&h=ATMLJrCtmmA9mLxcR2-NfqQIqefo68Jtk_AJww2FNoM4ewFeX-qJ6Lp79qcSQBmvULMh53H5sY8kVjrR1SUkZWZckKWfs-zHp9MyoSDRcesEIxrZQKS0n1bdK2eB-uOVyQ
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