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ÖĞRENDİĞİMİZ KAVRAMLAR 
      *1 sayısını doğru yönde yazabilme  

       *Düzenli-Dağınık  

        *Büyük-Orta-Küçük  

* Daire şeklini tanıma 

*İnce-Kalın  

*Düzenli-Dağınık  

*Büyük-Orta-Küçük   

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

etkin bir şekilde kullanarak öğrendik ve kavram oyunlarımızla pekiştirdik. 

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 

*’’Kim olduğumuz ve arkadaşlık’’ temalarını ayrıntılı olarak işleyeceğiz. 

*Kitap çalışmalarımıza devam ederek satır başı ve satır sonu kavramlarını öğreneceğiz. 

*Okulumuzun bölümlerini gezerek çalışanlarımızın 

görevlerini öğreneceğiz. 

*1-5 arası sayıları doğru yönde yazabilme 

çalışmaları yapacağız. 

*Olay sıralama kartlarımızla nesneleri oluş sırasına 

göre gruplama çalışmaları yapacağız. 

*Öğretmenimizin verdiği yönergelerle ‘’Etkin 

Dinleme becerilerimizi’’ geliştireceğiz. 

*’’Mutlu –üzgün,büyük-orta-küçük,kızgın-korkmuş-

şaşkın kavramlarını öğreneceğiz. 

*29 Ekim Cumhuriyet bayramının önemini akıllı tahtamızı kullanarak ve öğretmenimizin 

anlattığı bilgilerle öğreneceğiz. 

*Tören ne demektir?Tören de nasıl davranmalıyız? Konularında sohbet edeceğiz. 

*Vücudumuzun bölümlerini ve yerlerini maket üzerinde öğrenip,akıllı tahtamızda uygulamalar 

yaparak öğreneceğiz.
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Dersimize destek olmak için öğrencimizle 

evde bu kağıt çiçeklerden yapabilirsiniz.  

Kesme ve katlama 

çalışmaları  

Bu ay öğreneceğimiz şarkılar: 

 Kırmızı Balık 

 Hayvanlar 

 Bay Mikrop 

 
Siz de evde bu şarkıları 

öğrencimizle birlikte söyleyerek 

dersimize destek olabilirsiniz. 

 

GÖRSEL SANATLAR  

 

 

 

Ana sınıfı öğrencilerimizle Eylül ayında çizim ve boyama 

çalışmaları yaptık. Ekim ayında ise ince kas becerilerini 

geliştirici kesme ve katlama çalışmaları ve sünger baskı 

tekniği ile resimler yapacağız.  

 

 

MÜZİK 

Ekim ayında şarkı söylerken sesimizin tonunu ve 

şiddetini ayarlamayı öğrenmeye devam edeceğiz. 

Söylediğimiz şarkılara bedensel ritmik hareketlerle 

eşlik edeceğiz.  

 

 

 

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Eylül ayı boyunca derslerimizde dağınık düzenden toplu düzene ve 

tek sıraya geçme çalışmaları yaptık. Ekim ayında ise yürüme, sekme 

ve koşularla ilgili temel becerileri geliştirmek için çalışmalar 

yapacağız. Dengede durma ve hedefe top yuvarlama oyunları ile 

bedensel koordinasyonumuzu geliştireceğiz. 

Kırmızı Balık 

Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor 

Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor 

Kırmızı balık dinle 

Sakın yemi yeme 

Balıkçı Hasan tutacak 

Sepetine atacak 

Kırmızı balık kaç, kaç 
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İNGİLİZCE  

 
Eylül ayında günlük yaşamda İngilizce’yi kullanma becerilerini geliştirmek için tanışma 

kalıplarını, sayıları, renkleri ve sınıf eşyalarını öğrendik.  

 
Hello (Merhaba)  

Good Morning (Günaydın) 

Good Afternoon (Tünaydın) 

How are you today? (Bugün nasılsınız?) 

I am fine thank you. (İyiyim teşekkür ederim) 

 

Numbers (Sayılar): 0 (zero), 1 (one) 2 (two) 3 (three) 4 (four) 5 (five) 6 (six) 7 (seven) 

8 (eight), 9 (nine), 10 (ten) 

 

Colours (Renkler): Red (Kırmızı), Blue (Mavi), White (Beyaz), 

Black (Siyah), Yellow (Sarı), Pink (Pembe), Orange (Turuncu) 

 

 

 

 
 

Classroom Objects (Sınıf Eşyaları): Pencil (Kalem), 

Book (Kitap), Chair (Sandalye), Bag (Çanta), Teacher 

(Öğretmen)  
 

Classroom Rules (Sınıf Kuralları): Sit Down 

(Oturunuz), Stand Up (Ayağa Kalkınız), Be Quiet 

(Sessiz Olunuz), Make a Line (Sıra Olunuz), Make a Circle (Daire Olunuz) 

 

 

Ekim ayı içinde; 

 

 Günlük yaşamdan bahsetmeyi öğreneceğiz. 

 

 Soyağacı yaparak aile bireylerini öğreneceğiniz. 
Grandfather (Dede), Grandmother (Anneanne & Babaanne), Son (Erkek Çocuk), Daughter (Kız 

Çocuk), Uncle (Amca), Aunt (Teyze & Hala), Cousin (Kuzen), Father (Baba), Mother (Anne), 

Brother (Erkek Kardeş), Sister (Kız Kardeş) 

 

 Öğrendiğimiz kelimeleri cümle için içinde kullanmayı öğreneceğiz. 

He, she, his, her kalıpları ile cümleler kuracağız. 

 

She is my mother, her name is… 

He is my uncle, his name is… 
 



 Toys (Oyuncak isimleri)’ni öğreneceğiz. 

Car (araba), plane (uçak), teddy bear (oyuncak ayı), train (tren), doll (oyuncak 

bebek) 

 

 

A Game 

‘’Polly says’’ oyunu ile yeni kelimeler 

öğreniyoryuz. 

 

Songs  

 

 Good Morning 

 Head, Shoulders, Knees and Toes 

 What is your name? 

 Clap your hands? 

 If you are happy 

 Twinkle twinkle 

Little Star 

Tidy Up 

Row row your boot  
 

Rhymes 

 Let’s go to the zoo 

 One banana 

 Baa baa black sheep 

 How many fingers..? 

 Roses are red 

 Violets are blue 

 I like you, you like me 
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FOTOĞRAF KÖŞEMİZ 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

İlköğretim Haftası (28 Eylül- 1 Ekim) 

Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının İlk Pazartesi) 

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) 

İstanbul’un kurtuluşu (6 Ekim) 

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 

Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım) 

 

Öğretmenlerimiz: 

Kübra Mente Sınıf Öğretmeni 

Anu Paivikki Paalanen İngilizce 

Öğretmeni 

Buse Tuğçe Tiftik İngilizce 

Öğretmeni 

Dila Oktay Müzik Öğretmeni 

Emine Bir Ermutlu Görsel Sanatlar 

Öğretmeni 

Gonca Demir Oyun ve Fiziksel 

Etkinlikler Öğretmeni 

Kitap Önerimiz: 
KARDA AYAK İZLERİ 

Özgün Adı: Footprints in the 

Snow 

Yazan ve Resimleyen: Mei 

Matsuoka 

Çeviren: Aslı Motchane 

Kıriçeği Yayıncılık, 2007 

30 sayfa 

 

Soğuk bir kış gününde Kurt, şöminesini yakmış, sütüyle kurabiyelerini almış, 

kurtlarla ilgili kitaplarını okuyormuş. Elini hangi kitaba atsa karşısına kötü, hain, 

açgözlü bir kurt çıkıyormuş. Buna son vermek gerektiğini düşünen Kurt, iyi bir kurt 

hakkında öykü yazmaya karar vermiş. Öyküsündeki kurt, karlı bir günde gezintiye 

çıkmış. Bir de bakmış ki, kapısının önünden başlayıp ormana doğru giden ayak izleri 

var yerde. Yeni bir arkadaş edinmek için izlerin peşinden gitmiş. 
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