
Öğretmenlerimizin GörüĢme 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 ĠLKOKULU 

ANA SINIFI  

ARALIK AYI ÇALIġMA BÜLTENĠ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 
  

KONULAR  

*KIŞ MEVSİMİ  

*MESLEKLERİ TANIYALIM  

*ZAMAN KAVRAMI  

*YENİ YIL  

*PROJELER (İTFAİYECİ- DİŞ YAPIMI- TAKVİM 

YAPIMI) 
 

 
KIŞ MEVSİMİ  
Kış mevsiminde havaların çok soğuk olacağını, mevsime uygun 

kıyafetleri tercih etmemiz gerektiğini, mevsime uygun 

giyinmediğimizde hasta olabileceğimiz durumları öğreneceğiz. 

Kış mevsimi meyvelerinin neler olduğu, vücudumuzu 

hastalıklardan koruyabilecek vitaminleri içeren meyve ve 

sebze yemenin önemini vurgulayacağız. Kış mevsiminde uykuya 

yatan hayvanların isimlerini, ne ile beslendikleri, vücutlarında olan değişiklikleri 

resimlerle, videolarla, akıllı tahtayı kullanarak anlatacağız.  
 

 
MESLEKLERİ TANIYALIM  

 
Çocuklara biz bireylerin, okullarımızı okuyup bitirdikten sonra, çeşitli 

meslekleri seçtiklerini ve seçtiğimiz meslekle ilgili eğitim almamız 

gerektiğini anlatacağız. İlk önce meslek gruplarını adlandırıp (sağlık 

meslek alanı, sanatsal meslek alanı, ulaşım meslek alanı, güvenlik 

meslek alanı, iletişim meslek alanı )çeşitli meslek gruplarını 

faaliyetlerle destekleyeceğiz. Konunun daha iyi pekiştirilmesi için 

meslekler isimli dramatizasyon çalışmasını yapacağız. Kitap 

çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

 

 
 



 
 
ZAMAN KAVRAMI  
 
Zaman kavramını öğreneceğiz. Yılları, ayları, günleri tekrar edeceğiz. Gün içerisindeki 

zamanı da saatlerden takip edeceğiz. Akrep, yelkovan, tam ve buçuk zaman kavramlarını 

öğreneceğiz. Yeni- eski yıl kavramları hakkında konuşacağız. 

 

 

 
YENİ YIL  

 
Çocuklara yeni bir yıla başlayacağımızı, bir yılda on iki ayın olduğunu bir yıl içinde dört 

mevsimin yaşandığını, mevsimlerin isimlerini ve özelliklerini, yeni bir yılla beraber 

hepimizin bir yaş daha büyüdüğü, insanlara yeni yılın mutluluk, huzur, sağlık, getirmesini 

dileyerek konumuzu anlatacağız. Gece-gündüz ve mevsimlerin oluşumunu deney yaparak 

öğreneceğiz. Yeni yıl partisi yapacağız. 
 

 

 

 

Gece-Gündüz 

Sabah-Öğle-AkĢam, 

Tatlı-Tuzlu 

EkĢi-Acı 

Tüylü-Tüysüz 

Düz-Eğri/Doğru-YanlıĢ 

Sesli – Sessiz/Güzel-Çirkin 

Uzun-Kısa 

Örüntü 

Sembolleri(+,-,=) 

Sayı: 10-20 arasındaki rakamları tanıma / Renk: Beyaz 

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

etkin bir Ģekilde kullanarak, kavram oyunlarımızla pekiĢtirme çalıĢmaları yapacağız. 
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İNGİLİZCE  

 

Aralık ayında sayıları 40 ile 60 arası saymayı öğreneceğiz. 
 

40(forty), 41(forty-one), 42(forty-two), 43(forty-three), 44(forty-four), 

45(forty-five), 46(forty-six), 47(forty-seven), 48(forty-eight), 49(forty-

nine), 50(fifty), 51(fifty-one), 52(fifty-two), 53(fifty-three), 54(fifty-

four), 55(fifty-five), 56(fifty-six), 57(fifty-seven), 58(fifty-eight), 

59(fifty-nine), 60(sixty) 

 

 

Feelings(Duygular): 
  

Duygularımızı anlatan sıfatlar öğreneceğiz. 

 

Happy (Mutlu), Sad(Üzgün), Angry(Sinirli), Scared(Korkmuş), 

Sleepy(Uykulu), Tired(Yorgun), Hungry(Acıkmış) 

 

 

 Are you sleepy today?   (Bugün uykulu musun?) 

- Yes, I am sleepy today.     (Evet, bugün uykuluyum.) 

 Are you hungry today?  (Bugün aç mısın?) 

- No, I am not hungry.         (Hayır, aç değilim.) 

 Are you happy today?  (Bugün mutlu musun?) 

- Yes, I am happy.        (Evet, mutluyum) 

 Are you angry today?  (Bugün sinirli misin?) 

 Are you sad today?  (Bugün üzgün müsün?) 

 

Konumuz ile ilgili sınıf içinde plastik tabak üzerine ruh halimizi iplik ve renkli kalemler kullanarak 

yapacağız ve arkadaşlarımıza sunacağız. 

 

 

 

 

Shapes (Şekiller) 
 

Triangle(Üçgen), Square(Kare), Circle(Yuvarlak), 

Rectangle(Dikdörtgen), Heart(Kalp), Star(Yıldız) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clothes: shoes(ayakkabı), jacket(ceket), scarf(atkı), 

hat(şapka), t-shirt(tişört), trousers(pantolon), 

dress(elbise), hat(şapka) 

 

Öğrendiğimiz kıyafet isimlerini renkleri ile beraber 

söyleyip, sevip sevmediğimizi konuşacağız. 

- I like the purple hat. (Mor şapkayı seviyorum) 

- I don’t like the red hat. (Kırmızı şapkayı 

sevmiyorum) 

- I like the green T-shirt. (Yeşil tişörtü seviyorum) 

- I don’t like the blue shoes. (Mavi ayakkabıları sevmiyorum) 

Konuyla ilgili öğrenilecek kalıplar: 

 

Put on the shoes(Ayakkabılarını giy), Put on a T-shirt(Tişörtünü giy), Put on a hat(Şapkanı giy) 

 

Classroom language (Sınıf içinde kullanılan olumlu ve olumsuz kalıplar): Open your book (Kitabı 

aç), Close your book (Kitabı kapat), Put your book on your desk (Kitabını sıranın üzerine koy), Put 

your pencil in your pencil case (Kalemini kalem kutuna koy),  

 

 

  

        SONGS 

Mittens colours song 

We all go travelling by 

I’m  a little snowman 

Little Snowflake 

Twinkle twinkle 

Hello, Good 

RHYMES 

The mittens on my hands 

I’m a little snowman 

I’m a great big snowman 

Snowball 

I’m a little reindeer 

Ring the bells 

I like to see the christmas 

 



YENİ YIL 

Eski yıl sona erdi, 

Yepyeni bir yıl geldi. 

Bu yıl olsun mutlu bir yıl, 

Bu yıl olsun hey hey... 

 

Kardeşiz biz hepimiz, 

Bitmesin hiç sevgimiz. 

Aramızda dargınlık yok, 

Aramızda hey hey... 

 

Mutlu olsun insanlar, 

Mutlu olsun tüm evren. 

Yeni yılda hep birlikte, 

Yeni yılda hey hey... 

 

Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, 

Bizlere kutlu olsun. 

Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, 

Sizlere kutlu olsun. 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Aralık ayında sanat derslerimizde ince kas 

gelişimini destekleyici basit kağıt katlama ve kesme 

çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Beslenme 

Dostu Okul projemizle bağlantılı olarak sağlıklı 

besinleri konu alan kolaj çalışmaları yapacağız. 

  

 

 

 

OYUN VE FĠZĠKSEL ETKĠNLĠKLER 

Jimnastik sırası üzerinde düz yürüme, emekleyerek yürüme ve denge 

hareketleri yapacağız. 

İpte denge oyunu ile el ve ayak bileklerini kuvvetlendireceğiz. Nesne 

kontrolü gerektiren hareketler yapacağız.  

Hedefe yuvarlama oyunu oynayacağız. Bedensel 

koordinasyon geliştiren hareketler ile 

vücudumuzdaki kasların çalıştığını göreceğiz.  

MÜZĠK 

Anasınıfı sınıf öğrencilerimizle Aralık ayında 

orff çalgılarıyla öğrendiğimiz şarkılara eşlik 

edip tekrar edeceğiz. . “İpli Kukla” ve “Ateş 

Böceği” şarkılarını öğrenerek hareketlerini 

canlandıracağız. Yılbaşı için “Yeni Yıl” 

şarkısını öğreneceğiz. 

 

, 

 

 

Sanat derslerimizde yaptığımız çalışmaları linkteki bloğumuzdan takip 

edebilirsiniz:    http://yildizsanat.edublogs.org/  
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BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR 

 

İnsan Hakları ve Demokrasi Günü (10 Aralık )  

 

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ( 12-18 

Aralık)

 

Yeni Yıl Kutlaması (31 Aralık) 

 

Dünya Engelliler Günü (3 Aralık ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kitap Önerimiz: 

Ay Dedeyi Saklayan Çocuk 
 

Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Yazan : Özdilek Erdem 

Resimleyen : Sait Munzur 

 

Küçük, şirin bir kız, ay dedeyi çok ama çok seviyordu. Ay dedeye sadece 

kendisiyle kalması için yalvardı. Ay dede onu kırmadı, küçük kızın evine 

yerleşti. Ama bu sefer her taraf zifiri karanlık olmuştu. 
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FOTOĞRAF KÖġEMĠZ 

 

 

 


