
Öğretmenlerimizin Görüşme Gün ve Saatleri: 

Kübra Mente Sınıf Öğretmeni 

Salı 09.10 - 09.50 / Perşembe 09.10 - 09.50 

Anu Paivikki Paalanen İngilizce Öğretmeni 

Pazartesi 09.10 – 09.50 /Salı 09.10 – 09.50 

Buse Tuğçe Tiftik İngilizce Öğretmeni 

Salı 08.20 – 09.00 / Perşembe 08.20 – 09.00 

Dila Oktay Müzik Öğretmeni 

Perşembe 13.15 – 13.55 / Perşembe 14.05 – 14.42 

Emine Bir Ermutlu Görsel Sanatlar Öğretmeni 

Perşembe 09.10 – 09.50 / Perşembe 10.10 – 10.50 

Gonca Demir Oyun ve Fiziksel Etkinlikler 

Öğretmeni 

Pazartesi 08.20 – 09.00 /Salı 13.05 – 13.55 

 

 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

ANA SINIFI  

NİSAN AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 
  

 

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. 

 

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. 

• Bir odaya girmeden önce kapıyı vurmalı, içeriden “gir “ sesi geldiği zaman odaya girmeliyiz. 

• 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. 

 

 



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. 

 

 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 proje çalışmaları yapacağız. Proje çalışmaları 

için  kutular,elişi kağıtları ,artık materyaller kullanılarak çocukların etkin katılımları sağlanarak 

her öğrenci kendi taşıtını yapacaktır. 

  

 

  

KEREM GEÇGİL isimli arkadaşımız sınıfımızın 

kitaplığından seçtiği hikayeyi evde annesi ile okuyup 

sınıfta arkadaşlarına anlatacaktır ve arkadaşlarına 

sorular soracaktır. Hep birlikte hikaye sonunda, 

dramatize çalışmaları yapacağız. 

 

 

 

 



 

 
 

   5 yaş Hazırlık grubu olarak, 1.sınıfımızla oryantasyon derslerimize başladık. 

Hep birlikte oryantasyon kitaplarımızı tamamlayıp küçük kaslarımızı güçlendirici 

çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 

 



İNGİLİZCE  

 

What time is it? (Saat kaç?) 
 

 Bu ay dersimiz de İngilizce saatin kaç olduğunu sormayı ve cevap vermeyi öğreneceğiz. İki 

kişilik grup olarak birbirimize saati sorup cevap vereceğiz. 

 

 

o It‟s 1 o‟clock. (Saat 1.) 

o It‟s 2 o‟clock. (Saat 2.) 

o It‟s 3 o‟clock. (Saat 3.)  

o It‟s 4 o‟clock. (Saat 4.) 

o It‟s 5 o‟clock. (Saat 5.) 

o It‟s 6 o‟clock. (Saat 6.) 

o It‟s 7 o‟clock. (Saat 7.) 

o It‟s 8 o‟clock. (Saat 8.) 

o It‟s 9 o‟clock. (Saat 9.) 

o It‟s 10 o‟clock. (Saat 10.) 

o It‟s 11 o‟clock. (Saat 11.) 

o It‟s 12 o‟clock. (Saat 12.) 

 

CAN & CAN’T 

 

 „„Can ve Can’t‟‟ kalıbını kullanarak yapabileceğimiz veya yapamayacağımız şeyleri söylemeyi 

tekrar edeceğiz. 

     Bu kalıbımızla ile olumlu ve olumsuz cümle kurmayı, yine 

aynı kalıbımız ile soru sormayı öğreneceğiz. Bunları öğrenirken 

yeni fiiller öğrenerek kelime dağarcığımızı genişletip, sınıf 

içinde arkadaşlarımızla beraber grup çalışması yaparak 

tekrarlar yapacağız.  

 

 

 

Examples (Örnekler): 

 

 I can (jump).    -> Zıplayabilirim. 

 I can (run)  -> Koşabilirim. 

 I can‟t (fly).  -> Uçamam.  

 I can‟t (swim).  -> Yüzemem. 

 Can you (swim)? -> Yüzebilir misin? 

 Yes, I can.   -> (Yapabilirim.)  

 No, I can‟t.  -> (Yapamam.) 

 

 

 

 

 



Tekrar Edilecek Fiiller:  

     

 Jump (Zıplamak) 

 Run (Koşmak) 

 Walk (Yürümek)  

 Swim (Yüzmek) 

 Hop (Hoplamak) 

 Stomp my feet (Ayaklarını yere vurmak) 

 Turn around (Etrafında dönmek) 

 Fly (Uçmak) 

 Ride a bike (Bisiklete binmek) 

 

Öğrendiğimiz fiiller ile cümleler kuracağız. 

 

Examples(Örnekler): 

- I jump (Zıplarım) 

- I run   (Koşarım) 

- I swim (Yüzerim) 

 

DAILY ROUTINES & TIMES OF THE DAY 

 

 Günlük kullandığımız kelimeleri ve yaptığımız rutin olan aktiviteleri İngilizce söylemeyi 

tekrar edeceğiz. Sınıfta gün içinde neler yaptığımızı öğrendiğimiz kalıpları kullanarak 

resmini çizerek arkadaşlarımıza kısa cümleler halinde sınıf içinde anlatacağız.  

 

Yeni Kelimeler:  

 

 Morning: (Sabah) 

 Afternoon: (Öğle) 

 Evening: (Akşam) 

 Night: (Gece)  

 Wake up: 

(Uyanmak) 

 Get up: (Kalkmak) 

 Eat breakfast: (Kahvaltı yapmak) 

 Eat Lunch: (Öğle yemeği yemek) 

 Eat dinner: (Akşam yemeği yemek) 

 Go to school: (Okula gitmek)  

 Go home: (Eve gitmek) 

 Arrive home: (Eve varmak) 

 Watch the Tv: (Televizyon izlemek) 

 Do homework: (Ödev yapmak)  

 Go to bed: (Yatağına yatmak) 

 

 

 

SONGS 

 Songs about clocks 

 All around 
daffodils 

 Tick Tock 

 Clap your hands 

 Ladybird 

 Ding Dong Bell 

 



ÇOK ÇALIŞKAN OLMALIYIZ 

Çok çalışkan olmalıyız 

Çok çalışkan olmalıyız 

Bu ulus için, bu vatan için 

Çok çalışkan olmalıyız 

 

Tembel tembel durmamalı 

Günler hiç boş kalmamalı 

Bu ulus için, bu vatan için 

Çok çalışkan olmalıyız. 

  

Her iş zordur bilmeliyiz. 

Güçlükleri yanmalıyız 

Bu ulus için, bu vatan için 

Çok çalışkan olmalıyızzzz 

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR  

 Nisan ayında taşıtlar teması ile bağlantılı resim 

ve kolaj çalışmaları yapacağız.  

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Karşılıklı top atıp tutma çalışmaları, elle ve ayakla topu ilerletme 

çalışmaları yapacağız.  İstasyon çalışmaları, hedefe top atma,  penaltı 

atışı, top sektirme ve yakar top ile hedefi vurma oyunlarımızı öğreneceğiz.    

 

 

 

MÜZİK  

Anasınıfı sınıf öğrencilerimizle Nisan ayında 

melodika çalışmalarımıza devam edeceğiz. “Çok 

çalışkan olmalıyız” şarkısını öğrenerek sözlerine 

uygun hareket edeceğiz. Uzun ve kısa nota 

çalışmaları yapacağız. Patates Adam oyununu 

oynayarak  verdiğimiz komutlara göre hızlı ve yavaş 

hareket etmeyi, vücut koordinasyonunu ayarlamayı 

öğreneceğiz. 

 

 

 

 

 

 

Sanat derslerimizde yaptığımız çalışmaları 

linkteki bloğumuzdan takip edebilirsiniz:    

http://yildizsanat.edublogs.org/  

http://yildizsanat.edublogs.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kitap Önerimiz: 

 

Kiraz’ın İlk İcadı 

Yazan : Damla Ayzeren 

 

 

 

Kiraz, "Uçan İcatlar" yarışmasına hazırlanan dedesineilham 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? 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Sağlık Haftası 10- 14 Nisan 

Turizm Haftası 15 – 22 Nisan 

Okulumuzun Kuruluşu 18 Nisan 

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı23 Nisan 

http://kokyayincilik.com.tr/Resimli-Öykü-Kitapları/kiraz-in-ilk-icadi-sert-kapak.html
http://kokyayincilik.com.tr/Resimli-Öykü-Kitapları/kiraz-in-ilk-icadi-sert-kapak.html
http://kokyayincilik.com.tr/Resimli-Öykü-Kitapları/kiraz-in-ilk-icadi-sert-kapak.html
http://kokyayincilik.com.tr/Resimli-Öykü-Kitapları/kiraz-in-ilk-icadi-sert-kapak.html
http://kokyayincilik.com.tr/Resimli-Öykü-Kitapları/kiraz-in-ilk-icadi-sert-kapak.html

