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Neler öğreneceğiz? 
 

KONULAR  

BİTKİLER, SEBZELER VE MEYVELER  

HAYVANLARIN YAŞAM ALANLARI 

PROJELER 

*AKVARYUM 

*SEBZELER 
 

BİTKİLER VE SEBZELER  

 

  Bitkiler konusu ile öğrencilere canlıların üç gruba 

ayrıldığını anlatacağız ve çevremizden canlı-cansız 

varlıklara örnekler vereceğiz. 

 

  İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğu konusunda 

bilgiler vereceğiz. Bitkilerin yaşaması için havaya, suya, 

toprağa ,güneşe ihtiyaçları olduğunu anlatacağız. 

Çevremizde olan bitkilerin bazılarının sebze ve meyve olduğunu ve nasıl 

yetiştiklerini resimlerle cd’lerle ve kitaplarla anlatacağız.Toprağın üstünde 

yetişen bitkilerin ( çilek, domates,salatalık,patlıcan,biber gibi) toprağın altında 

yetişen bitkilerin ( patates ,soğan,turp,havuç gibi) ağaçta yetişen bitkilerin ( 

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

vitaminleri hakkında bilgiler vereceğiz. 
  
HAYVANLARIN YAŞAM ALANLARI 

 

 

   Hayvanları yaşadıkları yerlere göre 

isimleri ve özellikleri ile anlatacağız. 

Karada yaşayan hayvanlar ( kedi, köpek, 

ayı gibi),  suda yaşayan hayvanlar ( balık, 

ahtapot, deniz anası gibi), hem suda hem 

karada yaşayan hayvanları (ördek, 

timsah,gibi) anlatacağız. Hayvanların yaşadıkları 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 yaşadığını çocuklara akıllı tahta eşliğinde anlatacağız. 

Anlatılan hikayeleri, yapılan sanat ve proje etkinlikleri ile pekiştireceğiz. 
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PROJELER 
 

AKVARYUM  

  Denizde yaşayan canlılar çeşitli balıklar ,ahtapot, deniz 

yıldızı ve yosunlar karton ve atık malzemelerle süslenerek 

proje çalışması oluşturacağız. 

 

SEBZELER  

  Toprağın altında ve üstünde yetişen sebzeleri tanıyacağız.Yeşil kumaş toprağın 

üstü ,kahverengi kumaş toprağın altı olarak kullanılıp, sebzeler atık malzeme ve 

grafon kağıdı ile uygun yerlere kumaşın üstüne yerleştireceğiz.Bu proje sayesinde 

toprağın altında ve üstünde yetişen sebzeleri tanımış olacağız. 
 

Öğreneceğimiz kavramlar 
Gece-Gündüz 

Sabah-Öğle-Akşam 

Tatlı-Tuzlu 

Ekşi-Acı 

Tüylü-Tüysüz 

Düz-Eğri/Doğru-Yanlış 

Sesli – Sessiz/Güzel-Çirkin 

Uzun-Kısa 

Örüntü 

Toplama-Çıkarma İşlemleri 

Sayı: Öğrenilen sayıları yönergeye uygun doğru yönde 

yazabilme  

 Renk: Beyaz 

    Kavramlarımızı sınıf içi objeler ve görsel materyallerle, çalışma sayfaları ve 

kitaplarımızı etkin bir şekilde kullanarak kavram oyunlarımızla pekiştirme 

çalışmaları yapacağız. 

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ 
  
DENEY 

Sabundan Kaçan Mikrop Deneyi 

 

Sabun içerisine karabiber atacağız, bunlar mikropları temsil 

etmektedir. Sonra içine sabun batırınca mikroplar 

kaçışmaya başlayacaktır. Bu deney sayesinde ellerimizi 

sabun ile yıkamanın temizlik için önemini vurgulamış 

olacağız. 
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İNGİLİZCE 
 

MY LITTLE ISLAND COURSE  

Unit: My family    Ünite: Ailem 

Members of the family: father, mother, 

brother, sister, baby, grandma, grandad, aunt 

uncle.  

Conversation:    dialog kurabiliyor 

who is this? this is my daddy 

who is this? this is my mommy 

 

Songs (Şarkılar):  

How’s the weather today? Put on your shoes, It’s cold 

outside, Letter and Sounds Review Chant. Numbers 

Chants, Counting snowflakes, my family. 5 little ducks 

 

Stories (Hikayeler) Jamboree series: 5 little ducks 

 Jamboree series: is an exciting new resource to introduce the English language 

to young children. It nurtures and extends their developing awareness of stories 

as well as of language learning, and includes songs, rhymes, 

puppets and many play-based activities. 

5 küçük ördek Jamboree seriler, İngilizce'yi küçük çocuklara 

tanıtmak için heyecan verici yeni bir kaynaktır. Dil öğrenmenin 

yanı sıra öykülerdeki gelişmekte olan farkındalıklarını besler 

ve genişletir ve şarkıları, tekerlemeleri, kuklaları ve birçok 

oyun tabanlı aktiviteyi içerir. 

RAZ PLUS ONLINE COURSE  

We will be listening to online books, read and listen to the recordings. 
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GÖRSEL SANATLAR 
 

Şubat ayında sanat derslerimizde kukla çalışmaları yaparak farklı kültürlerin el 

sanatlarını yakından tanıyacağız. Balon baskısı yaparak farklı malzemelerle baskı 

çalışmaları yapabileceğimizi göreceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

 

     Anasınıfı derslerimizde 2. döneme 

Hoş Geldiniz diyoruz ve şubat ayını 

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)     

                                         

 

MÜZİK 
 

 

 

         Sınıf öğrencilerimizle Şubat ayında 

dinazor ,yengeç marakası salla ,ipli kukla adlı 

şarkılar öğrenilecek. 
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Çocuklar İçin Kitap Önerileri.. 

E, GEL BARİ...  

Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Derleyen: Elif Songür DAĞ 

Resimleyen : Elif Songür DAĞ 

 

“Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur 

saman içinde, develer tellal, pireler berber iken…” diye 

başlar masalımız. Masallar çocuklara okuma alışkanlığı 

kazandırdığı gibi yaşamı kavramalarının önemli birer 

aracı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Web adreslerimiz 
www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 
 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Sivil savunma günü (28 şubat) 

 

ÖĞRETMENLERİMİZ 

KÜBRA MENTE- SINIF ÖĞRETMENİ 

YARDIMCI SINIF ÖĞRETMENİ-PELİN UÇAR 

ÇİĞDEM ABAY -İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

KATHLEEN TİLLİE-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

HANDAN BAYRAM -MÜZİK ÖĞRETMENİ 

F.SEZA SATIRLI-GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 

SIDIKA ESEN UZUN-BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ 
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