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NELER 
ÖĞRENECEĞİZ ? 

KONULAR  

İLKBAHAR MEVSİMİ  
TOPLUMSAL YAŞAM 
TAŞITLAR – ULAŞIM  
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI    

İLKBAHAR MEVSİMİ 

   İlkbahar mevsimi ve özelliklerini tekrar edeceğiz. Özellikle 

havalarda, bitkilerde, hayvanlarda, giysilerimizde, yiyeceklerimizde 

olan değişiklikleri tekrar ederek pekiştireceğiz.İlkbahar mevsiminde 

doğanın canlandığı dinlenen tüm canlıların doğaya çıktığı, kış 

uykusuna yatan yılan, ayıcık, kaplumbağa gibi hayvanların 

uykularından uyandığı, bazı hayvanların yavruladığı, sıcak ülkelere 

göç eden göçmen kuşların (leylek gibi) tekrar geri döndükleri karların 

erimesiyle nehirlerdeki suların çoğaldığı kitaplarla ,resimlerle 

anlatarak tekrar edeceğiz. 
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TOPLUMSAL YAŞAM 

   Öğrencilerle toplumsal yaşam ve toplumsal yaşam kuralları 

hakkında konuşacağız.İçinde bulunduğumuz toplumun kurallarına 

uymamız gerektiğini uymadığımız takdirde oluşabilecek durumları 

anlatacağız.Konu ile ilgili hikayeler okunarak konu hakkında sohbet 

edeceğiz.Sıra olmak, kendisinin ve başkasının haklarına saygı 

duymayı, sözlü ifadelerde emir cümleleri ile değil rica cümleleri ile 

isteklerimizi ifade edebilme, hoşgörülü olmak toplumsal yaşmada sözel 

ifadelerin yani sıra kıyafetlerimizin temiz ve düzgün olması gerektiği 

gibi kurallar anlatılarak çocuklara benimsetmeye çalışacağız.  

• Yatmadan önce ailemize ”iyi geceler” demeliyiz. 

• Büyüklere karşı saygılı olmalı, onların sözlerini dinlemeliyiz. 

• Karşımızdaki kişi konuşurken ona bakmalı, onu dinlemeliyiz. 

• Konuşmasını bitirmeden söze başlamamalıyız. 

• Erken yatıp erken kalkmalıyız.Her sabah ailemize ve arkadaşlarımıza 

“ günaydın “ demeliyiz. 

Ağzımızda yiyecek varken konuşmamalıyız. 

• Konuşmalarımızla, arkadaşlarımızla iyi ilişkiler kurmalıyız.  

• Evimize gelen misafirlere “ hoş geldiniz “ demeli onları güler yüzlü 

karşılamalıyız. 

• Hediyeleşmek çok güzel bir davranıştır, birisi bize hediye verdiği 

zaman ona teşekkür etmeliyiz. 

• Bir yerden ayrılırken “ hoşçakal “ demeliyiz. 
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TAŞITLAR - ULAŞIM 

   İnsanların bir yerden başka bir yere gitmelerini sağlayan araçlara 

taşıt denildiği ve taşıtların hava taşıtları, deniz taşıtları, kara taşıtları 

olarak gruplara ayrıldığı akıllı tahta kullanılarak ,görsel materyaller 

eşliğinde anlatacağız. Hava taşıtlarının isimleri ( uçak, helikopter, 

balon gibi…) deniz taşıtları ( gemi ,vapur, yelkenli ,bot gibi…) kara 

taşıtları ( araba, otobüs, bisiklet, tren gibi…) 

 Taşıtlar çocuklara resimleri gösterilerek, araçların sesleri 

dinletilerek ve taşıtları kimlerin kullandığı isimleri ile öğretilecektir. 

Taşıtların insanların ulaşımını kolaylaştırdığı konusunda bilgiler 

vereceğiz.  

 Örneğin; Uçağın otobüsten daha hızlı gittiğini anlatacağız.Taşıtları 

kullanan kişilerin isimlerini öğreteceğiz.Uçağı pilotun, treni 

makinistin, gemiyi kaptanın ,arabayı ve otobüsü şöförün kullandığını  

anlatacağız. Trafik kuralları hakkında bilgiler vereceğiz ve trafik 

ışıklarına ve trafik kurallarına uymanın önemini ve uymadığımız 

takdirde karşılaşabileceğimiz durumları öğreneceğiz. 
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23 NİSAN 
ULUSAL 

EGEMENLİK 
VE ÇOCUK 
BAYRAMI 

  Çocuklara 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

hakkında bilgiler anlatacağız.   

23 Nisan günü farklı ülkelerden çocukların gelip ülkemizi ziyaret 

ettiği ,23 Nisan törenlerine katıldıklarını ,tüm dünya çocuklarının 

birbirleriyle kardeş olduğunu anlatacağız. Sınıfımızı ve okulumuzu 

bayraklarla süsleyeceğiz.    

PROJELER 

   Bu ay işleyeceğimiz “taşıtlar ve ulaşım” 

konusu ile ilgili proje çalışmaları yapacağız. 

Proje çalışmaları için  kutular, el işi kağıtları, 

artık materyaller kullanılarak çocukların etkin 

katılımları sağlanarak her öğrenci kendi taşıtını yapacaktır. 

 5

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ İLKOKULU | ANASINIFI NİSAN 2019



KÜTÜPHANE ETKİNLİĞİ 

   Sınıfımızın kitaplığından Almina GENLİ isimli arkadaşımız, seçtiği 

hikayeyi evde annesi ile okuyup sınıfta arkadaşlarına anlatacaktır ve 

arkadaşlarına sorular soracaktır. Hep birlikte bu hikaye sonunda 

dramatize çalışmaları yapacağız. 

ORYANTASYON ETKİNLİĞİMİZ 

   5 yaş Hazırlık grubu olarak, 1.sınıfımızla oryantasyon derslerimize 

başladık. Hep birlikte oryantasyon kitaplarımızı tamamlayıp küçük 

kaslarımızı güçlendirici çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.  

   

 6

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ İLKOKULU | ANASINIFI NİSAN 2019



ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR 

Geniş-Dar / Tek-Çift  

Doğru-Yanlış / 

Derin-Sığ  

Islak-Kuru / 

Kokulu-Kokusuz  

1-20 Arası Eksiltme -Çıkarma İşareti 

Grafik oluşturma / Ağırlık ve Ölçme Çalışmaları Sayı:20 / 

Renk: Yeşil / Şekil: Yıldız 

  Kesik çizileri tamamlayarak ses çalışmasına devam edeceğiz.  

Kavramlarımızı sınıf içi objeler ve görsel materyallerle, çalışma 

sayfaları ve kitaplarımızı etkin bir şekilde kullanarak, kavram 

oyunlarımızla pekiştirme çalışmaları yapacağız       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İNGİLİZCE
 MY ENGLISH 

ISLANDS COURSE  

UNITS - Üniteler:  

1.Complete the Time to eat unit 

New vocabulary : apples, bread, chicken, cookies, pasta, salad 

New structures : Do you like (pasta)? Do you like (cookies)? Yes, I do. No, I 

don’t. 

TPR Actions : clap, hand on heart, kick, point to tummy, rub tummy, 

show (3) fingers, stamp, stretch arms, thumbs up, touch a knee, wiggle 

hands, write letters in the air 

Reviewed Language (vocabulary and structures): Thank you. I don’t 

like (cookies). cake, cheese, water, yellow, yogurt 

Values: Eat properly 

CrossCurricular Project: Science: Healthy foods poster 

Phonics Lesson & Prewriting: Phonics: initial w and y sounds 

Prewriting: directionality 

Maths: Counting 1–9  
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2. My house unit  

New vocabulary : bathroom, bedroom, dining room. house, kitchen,living 

room. 

New structures : where’s (mum) ? (she’s) in the (kitchen),  (she is) in 

(your bedroom)  

TPR Actions :kick, play piano, point, pretend to clap, show [3] fingers, 

stamp, stretch arms, touch a knee, wiggle hands, write letters in the air 

Values: Be careful 

CrossCurricular Project: Social studies : house project 

Phonics Lesson & Prewriting:Phonics: initial l and k sounds Prewriting: 

directionality, letter writing practice 

Maths: Counting 1–7 

İNGİLİZCE
 MY ENGLISH 

ISLANDS COURSE  
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 JAMBOREE STORY: SPLASH IN THE OCEAN 

Key words: crab • splash • fish • doll • all • 

swimming  • water crab • yes/no • crawl/

crawling • all • scratch • bubble • wibble, 

wobble • seal • jelly on a plate • play • whale • 

big/small • seahorse • baby • jumping • over • 

all • bring back• 

Active language: Hello, my name’s … • brown • Goodbye • purple • 

ocean • red • yellow • blue • swimming • flippy flappy splash! • 

girl/boy • swimming • flippy flappy splash! • girl/boy •All the boys/

girls are sitting on the floor  

Passive language :  Let’s … • Can you see …? • What is it? • It’s … • 

Can you say …? What am I doing? • This is a boy/girl • I’m 

swimming • Are you a boy/girl? • Let’s swim • Yes/No • … 

swimming in the ocean • same/different • What am I doing? • 

They’re the same 
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İNGİLİZCE                   ENGLISH  

 RAZ PLUS COURSE  
   

Baharın gelişiyle Nisan ayı bülteninde doğanın ve tüm canlıların 

mevsimsel değişikliklere nasıl uyum sağladığını izleyeceğiz. 

İlkbahar ile ilgili Raz Plus kitaplarını dinlemeye , okumaya ve 

aktiviteler yapmaya devam edeceğiz. 

Elma ağacının döngüsünü yaptıktan sonra etrafını rengarenk 

çiçekler, kuşlar, kelebekler, arılar, uğur böcekleri ile süsleyeceğiz. 

Rüzgar güllerimizi yapıp bahçemize asacağız. Havanın rüzgarlı 

olduğunu farkettiğimizde de yaptığımız uçurtmaları keyifle 

uçuracağız. 

Kuşlar için birbirinden güzel yemlikler ve suluklar yapacağımız. 

İçlerine de çeşitli tahıllar ve meyveler yerleştireceğiz. 

Okulumuzun  bahçesine kuşların gelmesini heyecanla bekliyor 

olacağız. Çekirdekten meyveler ve sebzeler yetiştirip 

büyümelerini izleyeceğiz. Baharın gelişiyle ile heyecanlı bir ay 

bizi beklemekte. 
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İNGİLİZCE                   ENGLISH  

 RAZ PLUS COURSE  

We are so happy to welcome Spring . In this bulletin, we will focus 

on how nature and all living things adapt to the changes in 

different seasons. We will continue to listen and read online Raz-

Plus books about Spring and complete lots of activities. 

We will display the cycle of the apple tree and decorate it with 

colorful flowers, birds, butterflies, bees and ladybirds. 

We surely will make our wind chimes and hang them in the 

garden. Seeing the weather windy, we will fly our handmade kites 

with joy. We hope to see lots of birds visiting our garden. The bird 

feeders full of seeds and fruits will attract most of the birds 

around us. 

We will also plant lots of seeds to grow into fruits and vegetables 

and watch them grow. We will have a wonderful time with the 

arrival of Spring. 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GÖRSEL SANATLAR 
_______________________ 

  Nisan ayında oyun hamuru ile figür 

çalışmaları ve kolaj resim çalışmaları 

yapacağız.  

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

____________________________ 
Bu ay öğrencilerimize Basketbol branşını tanıtıyoruz. Basketbol 

topunun ağırlığını önce kavrayabilmesi için topu taşıma ve iletme 
çalışmaları yapıyoruz. Basketbol topuyla koşular yapıyoruz.  

Basketbol topunu halkalardan geçirme çalışması yapıyoruz. Bacak 
arası topu yuvarlama ve baş üstü topu iletme yarışmaları 

yapıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
kutlayacağımız bu ay öğrencilerimize bahçe oyunlarını da 

planımızda gerçekleştiriyoruz.  

MÜZİK 

_________________ 
 Şarkı söyle, dans et  

 Dinazor- Kaplumbağa şarkıları  

 Ritim Çalışmaları yapacağız.  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   Kitap Önerimiz_______ 

Kiraz'ın İlk İcadı  

Kiraz'ın İlk İcadı (Sert Kapak) 

Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Yazan : Damla Ayzeren 

Yaş: 6+ 

Kiraz, "Uçan İcatlar" yarışmasına hazırlanan dedesine ilham 

kaynağı olur. Dedesi eğer kazanırlarsa kupayı Kiraz'a vereceğini 

söyler. Fakat Kiraz'a da ilham kaynağı olan başka biri vardır; o da 

kardeşi Kıvırcık! Acaba Kiraz da kupayı Kıvırcık'a verecek mi? 
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 
Sağlık Haftası: 10- 14 Nisan 

Turizm Haftası: 15- 22 Nisan 

Okulumuzun Kuruluşu: 18 Nisan 

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 
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Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

https://www.instagram.com/yildizkoleji 
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ÖĞRETMENLERİMİZ 
KÜBRA MENTE- SINIF ÖĞRETMENİ 

PELİN UÇAR- YARDIMCI 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 

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

