
Öğretmenlerimizin GörüĢme Gün ve Saatleri: 

Kübra Mente Sınıf Öğretmeni 

Salı 09.10 - 09.50 / PerĢembe 09.10 - 09.50 

Anu Paivikki Paalanen Ġngilizce Öğretmeni 

Pazartesi 09.10 – 09.50 /Salı 09.10 – 09.50 

Buse Tuğçe Tiftik Ġngilizce Öğretmeni 

Salı 08.20 – 09.00 / PerĢembe 08.20 – 09.00 

Dila Oktay Müzik Öğretmeni 

PerĢembe 13.15 – 13.55 / PerĢembe 14.05 – 14.42 

Emine Bir Ermutlu Görsel Sanatlar Öğretmeni 

PerĢembe 09.10 – 09.50 / PerĢembe 10.10 – 10.50 

Gonca Demir Oyun ve Fiziksel Etkinlikler 

Öğretmeni 

Pazartesi 08.20 – 09.00 /Salı 13.05 – 13.55 

 

 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ ĠLKOKULU 

ANA SINIFI  

MART AYI ÇALIġMA BÜLTENĠ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 
  

KONULAR  
*ĠLKBAHAR MEVSĠMĠ 

*ĠLETĠġĠM VE HABERLEġME 

 

PROJELER 

*UÇURTMA YAPIMI  

* AĞAÇLAR (ĠLKBAHAR MEVSĠMĠNDE ÇĠÇEK AÇAN AĞAÇLAR) 

* BĠTKĠNĠN OLUġUM EVRELERĠ  
 

 

ĠLKBAHAR MEVSĠMĠ  

 

 Ġlkbahar mevsiminde doğada olan değiĢiklikleri öğreneceğiz. Havaların ısınmaya baĢladığını, 

çevremizde gördüğümüz bitkilerde olan değiĢiklikler,hayvanlarda,giysilerimizde, yiyeceklerimizde 

olan değiĢiklikleri tekrar ederek pekiĢtireceğiz.     

 

 Ġlkbahar mevsiminin diğer mevsimlerden farkı anlatılarak, doğanın canlandığı, dinlenen tüm 

canlıların doğaya çıktığı,kıĢ uykusuna yatan ayıların, yılan, kaplumbağa gibi hayvanların uykudan 

uyandığını anlatacağız.Sıcak ülkelere göç eden leylek gibi göçmen kuĢların tekrar ülkemize geri 

döndükleri, karların erimesiyle nehirlerdeki suların çoğaldığı gibi konularda kitaplarla,resimlerle 

ve eğitici cd’ler ile tekrar çalıĢmaları yapacağız. 

  

ÖĞRENCĠ SUNUMU  

ĠLKBAHAR MEVSĠMĠNĠN HAYATIMIZDAKĠ ETKĠLERĠ  

 

 Havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlarda çiçeklerin açması, leyleklerin tekrar ülkemize göç etmesi, 

havaların yavaĢ yavaĢ ısındığı, buna bağlı olarak giysilerimizdeki  

değiĢiklikler, bitkilerde,hayvanlarda doğada olan değiĢiklikler konusunu öğrenciler hazırladıkları 

sunumlar ile  arkadaĢlarına anlatacaklardır.  

  

PROJELER 

UÇURTMA YAPIMI  

 

Öğrencilerle birlikte uçurtma yaparak,okul bahçesinde rüzgarlı bir günde uçuracağız. 

 

ĠLETĠġĠM VE HABERLEġME  

 
Öğrencilere iletiĢimin ve haberleĢmenin önemi hakkında bilgiler 

vereceğiz.ĠletiĢim ve haberleĢme araçlarının neler oldukları, isimleri, 

nasıl kullanıldıkları ,telefon, televizyon, bilgisayar,gazete vb. iletiĢim 

araçları çocuklara tanıtılıp ,doğru kullanım Ģekilleri hakkında bilgiler 

vereceğiz. 



 

HaberleĢme araçlarından gazete sınıfa getirilerek, öğrencilerle birlikte incelenecektir. 

HaberleĢmenin önemi haberleĢme araçları kullanırken dikkat etmemiz gereken noktaları 

anlatacağız.. Örneğin; telefonda nasıl görüĢme yapmamız gerektiği, doğru görüĢme Ģekli sınıfta 

öğrencilerle canlandırma çalıĢması  Ģeklinde yapılacaktır. 

 

ETKĠNLĠKLER  

POSTANE ZĠYARETĠ  

 

ĠletiĢim ve haberleĢme konusunu pekiĢtirmek amacı ile Levent Postanesine gezi düzenlenecektir.  

 

 

 

 

 

Gece-Gündüz 

Sabah-Öğle-AkĢam 

Tatlı-Tuzlu 

EkĢi-Acı 

Tüylü-Tüysüz 

Düz-Eğri/Doğru-YanlıĢ 

Sesli – Sessiz/Güzel-Çirkin 

Uzun-Kısa 

Örüntü 

Semboller (+,-,=) 

Sayı: 20 sayısı içerisinde eksiltme çalıĢmaları 

10’ar 10’ar 100’e kadar sayabilme 

5’er 5’er 100’e kadar sayabilme 

 Renk: Gri 

 
    Kavramlarımızı sınıf içi objeler ve görsel materyallerle, çalıĢma sayfaları ve kitaplarımızı etkin 

bir Ģekilde kullanarak kavram oyunlarımızla pekiĢtirme çalıĢmaları yapacağız. 

 
FEN VE DOĞA ETKĠNLĠĞĠ 

  

DENEY 

Tat Alma Deneyi 
 

Yiyecekleri yalnız tadarak  tanıma ,ekĢi-tuzlu-tatlı-acı 

kavramlarını ayırt etmelerini sağlama amacı ile tat alma deneyini 

yapacağız.Öğrencilerin gözleri  kapatılır.Yiyecekleri ayırt etmeleri 

sağlanır. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dibujoscolorear.es/dibujos-de-fantasia/page/12/&ei=QRxaVKrvPJTVapDbgYgE&bvm=bv.78677474,d.d2s&psig=AFQjCNGNEhNF1EFsHUHTH3QwiLbmeHp88g&ust=1415277987089847
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dibujoscolorear.es/dibujos-de-fantasia/page/12/&ei=QRxaVKrvPJTVapDbgYgE&bvm=bv.78677474,d.d2s&psig=AFQjCNGNEhNF1EFsHUHTH3QwiLbmeHp88g&ust=1415277987089847


ĠNGĠLĠZCE  

 

WORDS(KELĠMELER)  

 
Bu ay Doğum Günü ile ilgili kelimeler öğreneceğiz. Activity book kitabımızdaki sayma, 

boyama aktivitelerini tamamlayacağız. Kitabımızdaki karakterlerin hikayelerini 

dinleyerek sınıfımızda canlandırma aktiviteleri yapacağız. Konu ile ilgili Ģarkılar dinleyip, 

hep beraber sınıfta söyleyeceğiz. Bu ay öğreneceğimiz kelimeler: 

 

- present (hediye) 

- card (kart) 

- candle (mum) 

- cake (pasta) 

- badge (rozet) 

- balloon (balon) 

 

 Bu üniteyi öğrenirken daha önceden öğrendiğimiz 

‘‘have got’’ kalıbını tekrar edeceğiz. 

 

- I have got a (present).  (Hediyem var.) 

- I have got a (badge).   (Rozetim var.) 

- I have got a (balloon).       (Balonum var.)  

 

 Sınıf içinde arkadaĢlarımıza yaĢımızı sorup cevap vereceğiz. 

- How old are you?     (Kaç YaĢındasın?) 

- I am five years old. (5 YaĢındayım.) 

 

 Soru kalıplarını öğreneceğiz.  

 How many candles are there on your cake? (Pastanın üstünde 

kaç mum var?) 

 5 candles. (5 mum) 

 

 What is this? (Bu nedir?)  

 This is a toy.  (Bu bir oyuncaktır.) 

 Is it a balloon? (Bu bir balon mu?) 

 No. It is a present. (Hayır. Bu bir hediyedir.)  

 Is it a candle?  (Bu bir mum mu?) 

 Yes, it is a candle. (Evet bu bir mumdur.) 

 

 

 

 

 

 



 Banyoda kullandığımız objelerin isimlerini öğrenip, konumuzla ilgili kısa videolar 

izleyip, Ģarkılar ve hikayeler dinleyeceğiz. Daha sonra dinlediklerimizi sınıfta 

canlandırmalar yaparak pekiĢtireceğiz. 

 

Kelimeler: 

  

- Hairbrush  (Tarak) 

- Toothbrush  (DiĢ fırçası)  

- Soap   (Sabun) 

- Shampoo (ġampuan) 

- Towel  (Havlu) 

- Duck   (Ördek) 

 

 

 

Objeleri renkleri ile söyleyeceğiz. 

 

- It is a blue toothbrush.  (Bu mavi bir diĢ fırçasıdır.) 

- It is a grey towel.   (Bu gri bir havludur.) 

- It is a red hairbrush.  (Bu bir kırmızı taraktır.) 

 

 

   
 

  
SONGS 

 

Bathtime songs 

Birthday songs 

I see something blue 

Beatles – Hello 



 

ÇĠÇEKLER RONDU 

Gidelim ormana çiçek toplayalım 

Beyaz papatya, kırmızı gelincik 

Mavi menekĢe, sapsarı çiğdem. 

 

Toplayıp çiçekleri takınalım 

Beyaz papatya, kırmızı gelincik 

Mavi menekĢe, sapsarı çiğdem. 

 

Takınıp çiçekleri oynayalım 

Beyaz papatya, kırmızı gelincik 

Mavi menekĢe, sapsarı çiğdem. 

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Mart ayında görsel sanatlar dersimizde Hollandalı sanatçı Vincent 

Van Gogh’u tanıyacağız. Van Gogh’un ayçiçekleri resminden yola 

çıkarak bir kolaj ve baskı çalıĢması yapacağız.  

 

 

 

 

OYUN VE FĠZĠKSEL ETKĠNLĠKLER 

Müzik eĢliğinde hareket edebilme becerilerimizi geliĢtirmek için oyunlar 

oynayacağız. Öğretmenimizin hareketlerini taklit ederek çeĢitli eğitsel 

oyunlar oynayacağız. 

 

 

 

MÜZĠK  

Anasınıfı sınıf öğrencilerimizle Mart ayında 

renklerle si ve do notalarını öğreneceğiz. Daha 

sonra melodikalarımızda öğrendiğimiz renkli 

notaları çalacağız. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni 

anlatan “Türklerin Gemisi Kırmızı Direkli” Ģarkısını 

öğrenerek hep birlikte Ģarkı söyleme kurallarına 

uygun seslendireceğiz. “Çiçekler Rondu” nu 

öğrenerek canlandıracağız. 

 

 

 

 

 

 

Sanat derslerimizde yaptığımız çalıĢmaları 

linkteki bloğumuzdan takip edebilirsiniz:    

http://yildizsanat.edublogs.org/  

http://yildizsanat.edublogs.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kitap Önerimiz: 

 

Hangi Ses Benimki?  
 

Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Yazan : Meral Akar Temizyürek 

Resimleyen : AyĢe Ġnan Alican 

 

 

Çiftlikteki hayvanların sesleri birbirine karıĢırsa ne olur? 

Tabiki horoz meler, kuzular havlar, inek gıdaklar... 

Problemlerin iletiĢim kurarak çözülebileceğini anlatan bu kitap hem öyküsü 

hem de resimleriyle çocuklarımızı yaratıcı bir serüvene çıkaracak. 

 

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR 

 

Orman Haftası (21 Mart) 

Dünya Su Günü (22 Mart) 

Kütüphane Haftası (Mart’ın Son Haftası) 
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