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TÜRKÇE 
 

TEMA: DOĞA VE EVREN 

İşlenecek Metinler:  

1-Nasrettin Hoca 

2-Papatya ve Gelincik.            

3-Muhteşem Güneş 

4-Küçük Penguen 

Kazanımlar: 

1-Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır. 

2-Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin edebilir. 

3-Anlamlı ve kurallı cümleler kurma çalışmalarıyla güzel konuşma ve yazmayı 

alışkanlık haline getireceğiz. 

4-Cümlenin gelişinden kelimelerin zıt anlamlarını tahmin edebilirler. 

 

HAYAT BİLGİSİ 
 

3.TEMA:SAĞLIKLI BESLENİYORUM 

1-Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini bilir. 

 2-Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 

                            4.TEMA :GÜVENLİ HAYAT 

1-Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır. 

2-Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik 

kurallarına uyar. 

3-Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur. 

 

MATEMATİK 

UZLAMSAL ŞEKİLLER-DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA- 

1- Uzamsal İlişkilerde yer, yön, hareket belirtme ve  simetri kavramını 

öğreneceğiz 

2-Geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlayarak 

geometrik şekil özelliklerini kavrayacağız. 

3-Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini bol toplama alıştırmalarıyla 

öğreneceğiz. 

4-Çarpanların yerini değiştirme. Çarpmada “0”ve “1”in etkisini anlama ve kavrama 

çalışmaları yapacağız. 
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MİNDLAB 

         Birinci dönem tanıyıp öğrendiğimiz oyunları  

oynadık..Cat&Mine oyunu özellikle dikkat gelişimi, strateji 

geliştirme açısından çok faydalı bir oyun olduğunu gördük. 

Yeni oyunumuz Checkers oyununu tanıyacağız.Bu derste 

karşılıklı yardımlaşmanın önemini öğreneceğiz.Mekansal-

zamansal uyum öğelerini ( sıra, düzen, mesafe, yakınlık, 

neden ve sonuç) öğreneceğiz.Bir amaç için çalışırken 

karşılıklı yardımlaşmanın önemini algılama gibi becerileri 

geliştiriceğiz. 

 

KODLAMA 
 

        Ocak ayının ortasına kadar kendi karakterlerini tasarlamayı öğrendiler. 

Ayrıca kendi tasarladıkları karakterlerin kodlamasını da yaptılar. Algoritma 

sıralama demektir. Öğrencilerimiz de kendi karakterlerini tasarlarken sıralama 

kurallarını öğrendiler ( Gözler, burun, ağız, yüz, kulaklar vb. ) . Kodlama kısmında, 

zarfları ve mantığını öğrendiler. Zarfları kullanırken “sıralama” nın önemini    

kavradılar. Şubat ayında öğrencilerimiz, Scratch JR projelerini geliştirmeye 

devam edecekler ve daha yeni kodlamalar yapacaklar. Algoritma kavramını iyice 

kavramaları adına, ihtiyaç duyulursa “Lightbot ve Box Island” gibi kodlama 

uygulamalarına da geçiş yapılacaktır. 

Öğrencilerimizden “Defne” , “Ahmet Çınar” ve “Tom Ege” nin tasarımları ve 

kodlamaları. 

 

ZIP - Üçgeni zıplatır 

Gö - Üçgeni görünmez yapar 

Yukarı ok - Üçgen yukarı çıkar 

Aşağı ok - Üçgen aşağı iner 

Sol ok - Üçgen sola gider 

Sağ ok - Üçgen sağa gider. 
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İNGİLİZCE 

 

Üniteler:  

WELCOME & UNIT 1 NATURE & UNIT 2 - ME  

Numbers (Sayılar): 80 (eighty), 81 (eighty-one), 

82 (eighty-two), 83 (eighty-three), 84 (eighty-

four), 85 (eighty-five), 86 (eighty-six), 87 

(eighty-seven), 88 (eighty-eight), 89 (eighty-

nine), 90 (ninety)  

Words (Kelimeler): rock (kaya), pond (gölet), 

animal (hayvan), flowers (çiçekler), mushroom (mantar), insect (böcek), 

sun (güneş), trees (ağaçlar), clouds (bulutlar), 

birds (kuşlar), ants (karıncalar), worms 

(solucanlar), spiders  

(örümcekler), butterflies (kelebekler), roses  

(güller), wind (rüzgar), sky (gökyüzü), rainbow  

(gökkuşağı), north (kuzey), east (doğu), south 

(güney),  

west (batı), library (kütüphane), park (park), world (dünya), leaf (yaprak), 

museum (müze), playground (oyun alanı), plus (artı), minus (eksi), equals (eşit), 

library (kütüphane), museum (müze), park (park), riddle (bilmece), bucket (kova), 

sand (kum), sandcastle (kumdan kale), board games (masaüstü oyunları), weekend 

(haftasonu), young (genç), small nose (küçük burun),  

black moustache (siyah bıyık), short beard (kısa sakal), red hair (kırmızı saç), 

brown  
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eyes (kahverengi gözler), grey hair (gri saç), small glasses 

(küçük  

gözlükler), chest (göğüs), stomach (mide), shoulder 

(omuz), eyelashes (kirpik), neck (boyun), fingernails 

(tırnak), old (yaşlı), short (kısa), small (küçük), long (uzun), 

blond (sarışın), friend (arkadaş), horrible (korkunç), say 

(söylemek), way (yön, taraf), dinner (akşam yemeği), hammer (çekiç), day (gün), 

play (oynamak), summer (yaz), letter (mektup), woman      (kadın), man (adam), 

people (insanlar), women (kadınlar),men(adamlar)  

 

Structures  

- When were you born?  -I was born in…  

-When was he born?  -He was born in….   

 

- How many animals are there? - There are two blue birds.  

- There are some spiders. - There aren’t any spiders. 

 - Are there any ants? - Yes, there are.  

 

- I’ve / We’ve got long red hair.  

- He’s / She’s got thick black eyebrows.  

- Has he/she got broad shoulders? - Yes, he/she has.  

- No, he/she hasn’t.  

Grammar 

Prepositions of place(yer-yön edatları), using ‘have/has got’(sahiplik bildiren 

cümleler), using ‘can’ to describe the function of things(-ebilmek yardımcı fiilinin 

kullanımı), using ‘am/is/are’(to be fiilinin kullanımı), questions using 

‘who/what/where/why/when’(5N1K soruları), Adverbs of frequency(sıklık 
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bildiren kelimeler), prepositions of time(zaman edatları), using conjunctions ‘and, 

but’(ve,ama bağlaçlarının kullanımı), using the Present Simple tense to describe 

facts and routines(rutinler ve genel-geçer tanımlamalar için geniş zaman 

kullanımı) 

 

Phonics  

air ear  

fair pair hair chair  

year tear hear near  

ay er  

say day way play  

dinner summer hammer letter  

 

Sentences:  

- This girl has long hair.  

- Sit down on the chair.  

- I can hear with ear.  

- A pair is near the chair. 

 - We want fish for dinner.  

- A letter is in the letterbox.  

- We play all day in the summer.  

- I play with my toy hammer.  

 

Songs (Şarkılar): How many – nature and animals, Who is it?  

Stories (Hikayeler) & Videos (Videolar): Nature on a planet, Island adventure 

chapter 1, Peter’s family, Island adventure chapter 2  

Projects (Projeler): Write five things you can do to keep your body clean. 

(Vücudumuzu temiz tutmak hakkında poster çalışması) 
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ACTIVE LEARN COURSE   

Öğrencilerimizi ‘ActiveLearn’ platformunda kitap okumaya teşvik 

etmeyi ihmal etmeyelim. 

 Skillbox for Starters 

Üniteler: UNIT 10 – Home 

Words (Kelimeler):  

Household Objects: armchair, bath, bed, bookcase, box, camera, chair, 

clock, computer, cupboard, desk, doll, lamp, mat, mirror, painting, phone, 

picture, radio, rug, sofa, table, television, toy, 

 

 

 

 

 

 

Household Architecture: apartment, bathroom, bedroom, dining room, door, 

flat, garden, hall, home, house, kitchen, living room, room, wall, window 

Household verbs: sleep, watch 

Garden Objects: flower, tree 
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GÖRSEL SANATLAR 

            Şubat ayında Amerikalı sanatçı Wayne Thiebaud’un resimlerini 

inceleyeceğiz. Daha sonra pastel 

boyaları karıştırarak bir rengin 

tonlarını karıştırmayı öğrenecek ve 

doğum günü pastası konulu bir resim 

çalışması yapacağız.  

Dersimize destek olmak için internet 

ve kitaplardan öğrencimizle birlikte 

Wayne Thiebaud eserlerini 

inceleyebilirsiniz. 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

 

        2.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. 

 

 

MÜZİK 

 

 

Sınıf öğrencilerimizle Şubat ayında Halay, dinazor  

adlı şarkılar öğrenilecek, ritim çalışmaları yapılacak. 
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Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Sivil savunma günü (28 şubat) 

 

ÖĞRETMENLERİMİZ 

EMİNE AYDIN-SINIF ÖĞRETMENİ 

BUSE GİZEM KÖSTEM - İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

BRADLEY MARK GRAHAM- 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 

 

Kitap Önerimiz: 
Kitab Adı.     :Hiç Hata Yapmayan Kız 

Yazarı          : Mark Pett, Gary Rubinstein 

Basım  Tarihi  : 2017 

Çeviren.        :Meltem Özdemir 

Sayfa.          :32 

Temalar         : Arkadaşlık, Büyümek, Hoşgörü, Sevgi, 

Saygı 

 

"Hiç Hata Yapmayan Kız, mükemmeliyetçi olan her 

çocuğun (veya yetişkinin!) okuması gereken bir kitap. 

Betül'ün en büyük kusuru kusursuzluğu..." 

-Stephanie Oppenheim - Oppenheim Toy Portfolio 

"Betül hepimize yararlanabilecek bir ders sunuyor: 

Hatalardan ders almak, gülmek ve oluruna bırakmak…” 
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