
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  

ġUBAT AYI ÇALIġMA BÜLTENĠ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 
  

KONULAR  
BĠTKĠLER, SEBZELER VE MEYVELER  

HAYVANLARIN YAġAM ALANLARI 

PROJELER 

*AKVARYUM 

*SEBZELER 

 

BĠTKĠLER VE SEBZELER  

 

Bitkiler konusu ile öğrencilere canlıların üç gruba ayrıldığını 

anlatacağız ve çevremizden canlı-cansız varlıklara örnekler 

vereceğiz. 

 

Ġnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaĢamlarını sürdürebilmeleri için 

nelere ihtiyaçları olduğu konusunda bilgiler vereceğiz. Bitkilerin 

yaĢaması için havaya, suya, toprağa ,güneĢe ihtiyaçları olduğunu 

anlatacağız. Çevremizde olan bitkilerin bazılarının sebze ve meyve 

olduğunu ve nasıl yetiĢtiklerini resimlerle cd‟lerle ve kitaplarla 

anlatacağız.Toprağın üstünde yetiĢen bitkilerin ( çilek, domates,salatalık,patlıcan,biber gibi) 

toprağın altında yetiĢen bitkilerin ( patates ,soğan,turp,havuç gibi) ağaçta yetiĢen bitkilerin ( 

elma, armut, portakal, kiraz, erik gibi) sebze ve meyvelerin bizler için faydaları, vitaminleri 

hakkında bilgiler vereceğiz. 

  

HAYVANLARIN YAġAM ALANLARI  

 

Hayvanları yaĢadıkları yerlere göre isimleri ve 

özellikleri ile anlatacağız. Karada yaĢayan hayvanlar 

( kedi, köpek, ayı gibi),  suda yaĢayan hayvanlar 

( balık, ahtapot, deniz anası gibi), hem suda 

hem karada yaĢayan hayvanları (ördek, 

timsah,gibi) anlatacağız. Hayvanların yaĢadıkları 

yerlere ne ad verildiği konusunu anlatacağız. 

Köpeklerin kulübede, arıların kovanda, ayıların 

inlerinde, tavuk, horoz, civcivlerin ve hindilerin 

kümeste, penguenlerin ve kutup ayılarının soğuk yerlerde, buzullarda yaĢadığını çocuklara akıllı 

tahta eĢliğinde anlatacağız. Anlatılan hikayeleri, yapılan sanat ve proje etkinlikleri ile 

pekiĢtireceğiz. 

  

 

 



PROJELER 
 

AKVARYUM  
Denizde yaĢayan canlılar çeĢitli balıklar ,ahtapot, deniz yıldızı ve 

yosunlar karton ve atık malzemelerle süslenerek proje çalıĢması 

oluĢturacağız. 

 

SEBZELER  
Toprağın altında ve üstünde yetiĢen sebzeleri tanıyacağız.YeĢil kumaĢ toprağın üstü ,kahverengi 

kumaĢ toprağın altı olarak kullanılıp, sebzeler atık malzeme ve grafon kağıdı ile uygun yerlere 

kumaĢın üstüne yerleĢtireceğiz.Bu proje sayesinde toprağın altında ve üstünde yetiĢen sebzeleri 

tanımıĢ olacağız. 

 

 

 

Gece-Gündüz 

Sabah-Öğle-AkĢam 

Tatlı-Tuzlu 

EkĢi-Acı 

Tüylü-Tüysüz 

Düz-Eğri/Doğru-YanlıĢ 

Sesli – Sessiz/Güzel-Çirkin 

Uzun-Kısa 

Örüntü 

Semboller (+,-,=) 

Sayı: Öğrenilen sayıları yönergeye uygun doğru yönde yazabilme  

 Renk: Beyaz 

 
    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 

Sabundan Kaçan Mikrop Deneyi 

 
Sabun içerisine karabiber atacağız, bunlar mikropları temsil 

etmektedir. Sonra içine sabun batırınca mikroplar kaçıĢmaya 

baĢlayacaktır. Bu deney sayesinde ellerimizi sabun ile 

yıkamanın temizlik için önemini vurgulamıĢ olacağız. 
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ĠNGĠLĠZCE  

 

WORDS (KELĠMELER) 

 

Board (tahta), Paper (kağıt), Computer (bilgisayar), Desk (sıra), Crayon (mum boya), 

Pencilcase (kalemkutu), Toy box (oyuncak kutusu), Bookcase (kitaplık), Lamp (lamba), 

Window (pencere), Door (Kapı), Jump (zıplamak), Climb (tırmanmak), Run (koĢmak), Swim 

(yüzmek), Kick (tekmelemek), Hug (sarılmak), Friend (arkadaĢ), Shake (sallamak), Pick up 

(kaldırmak), Neck (boyun), Wing (kanat), Beak (gaga) 

 

Öğrendiğimiz kelimeleri çoğul olarak söylemeyi öğreneceğiz. 

 

Book -> books 

Pencil -> pencils 

Windows -> windows 

Computer -> computers 

Ruler -> rulers 

Schoolbag -> schoolbags 

Desk -> desks 

Name -> names 

Arm -> arms 

Leg -> legs 

Foot -> feet 

Hand -> hands 

 

 

 

 

Öğreneceğimiz kalıp cümleler: pick up your crayon (boya kalemlerini topla), 

draw a picture (resim çiz), kick a ball (topa vur), clap your hands (ellerini çırp), hug your 

friend (arkadaĢına sarıl) 

 

 

Grammar 
 

Can & Can’t 
 

Yapıp yapamadığımız Ģeyler hakkında sorular sorup cevaplar vereceğiz. 

 

 Can you jump? (Zıplayabilir misin?) 

- Yes, I can jump. (Evet, zıplayabilirim.) 

 

 



 Can you climb? (Tırmanabilir misin?) 

- Yes, I can climb. (Evet, tırmanabilirim.) 

 

 Can you run? (KoĢabilir misin?) 

- Yes, I can run. (Evet, koĢabilirim.) 

 

 Can you swim? (Yüzebilir misin?) 

- Yes, I can swim. (Evet, yüzebilirim.) 

 

  

Olumsuz bir cümle kurmak, yani yapamadığımız Ģeyleri belirtmek 

için ise Can't (can not) kullanacağız. 

 

- No, I can’t jump.  (Hayır, zıplayamam.) 

- No, I can’t climb. (Hayır, tırmanamam.) 

- No, I can’t run.    (Hayır, koĢamam.) 

- No, I can’t swim. (Hayır, yüzemem.) 

 

 

 

‘’Where’’ ile soru sorup „’in,on,under’’ bağlaçlarını kullanarak cevaplandıracağız. 

 

 Where is my book?    (Kitabım nerede?) 

     - It is on my desk.   (Sıramın üstünde) 

 

 Where is my pencil?   (Kalemim nerede?) 

     - It is in my pencilcase.     (Kalemkutumun içinde) 

 

 Where is my ruler?  (Cetvelim nerede?) 

     - It is under the table.    (Masanın altında) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf içinde daire oluĢturarak  „‟Super Safari‟‟ 

kitabımızdaki hikayeleri, resimlerine bakarak anlamaya 

çalıĢıp okuyacağız. 

 

SONGS 

 

The Rainbow 

Baby Elephant 

Ding Dong Bell 

Number Ryhmes 

I will sing 

I can do 

 



TEMĠZ ÇOCUK OL 

 

Temiz çocuk ol sağlıklı yaĢa,  

Yemekten önce elini yıka, 

Temiz çocuk ol,  

Temiz çocuk ol, sağlıklı yaĢa. 

Yemekten sonra, diĢini fırçala,  

Temiz çocuk ol. 

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR  

ġubat ayında sanat derslerimizde kukla çalıĢmaları yaparak 

farklı kültürlerin el sanatlarını yakından tanıyacağız. Balon 

baskısı yaparak farklı malzemelerle baskı çalıĢmaları 

yapabileceğimizi göreceğiz.  

 

 

 

 

OYUN VE FĠZĠKSEL ETKĠNLĠKLER 

Belirli bir yüksekliğe asılma ve kısa mesafeli ilerleme çalıĢmaları yapacağız. 

Sağlık topu ve çeĢitli topları fırlatma öğreneceğiz. Ġstop oyunu, yakar top 

oyunu ve fırlat yakala oyunlarını öğreneceğiz. 

 

 

 

MÜZĠK 

Anasınıfı sınıf öğrencilerimizle Ģubat ayında 

öğrendiğimiz tüm notaları tekrar ederek si ve do 

notalarıyla tanıĢacağız. “Temiz çocuk ol” Ģarkısını 

öğrenerek birlikte Ģarkı söylemeyi sevecek ve 

kurallarını hatırlayacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanat derslerimizde yaptığımız çalıĢmaları 

linkteki bloğumuzdan takip edebilirsiniz:    

http://yildizsanat.edublogs.org/  

http://yildizsanat.edublogs.org/


 

 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 

E, GEL BARĠ... 

 

Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Derleyen: Elif Songür DAĞ 

Resimleyen : Elif Songür DAĞ 

 

“Bir varmıĢ, bir yokmuĢ. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer 

tellal, pireler berber iken…” diye baĢlar masalımız. Masallar çocuklara 

okuma alıĢkanlığı kazandırdığı gibi yaĢamı kavramalarının önemli birer aracı. 
 

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR 

Sivil Savunma Günü (28 ġubat) 
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