
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  

KASIM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 
  

TEMAMIZ: KİM OLDUĞUMUZ  

 

Ana fikir: Bedenimizi keşfetmek kendimizi anlamamıza yardımcı olur.  

 

ANA HATLARIMIZ:  
Fiziksel özelliklerimizi fark etme, 

Kendimizi anlamada duyu organlarının önemi, 

Bedenin bölümleri ve görevleri, 

Sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler,  

  

NELERİ TARTIŞIYORUZ? 
Duyu organlarımız neler?  

Duyu organlarımız ne işe yarar?  

Vücudumuzu kullanarak ses çıkartabilir miyiz?  

Vücudumuzun bölümleri nelerdir?  

Sağlıklı yiyecekler nelerdir?  

Sağlıklı olmak için temizliğin önemi nedir? 

 
1O Kasım Atatürk’ü Anma Haftası nedeni ile Atamızın doğum yerini anne- babasının ve 

kardeşlerinin adını öğreneceğiz. Atamızın Türk Milleti için önemini öğretmenlerimizden dinleyip 

,‘Atatürk’ konulu CD’leri izleyerek bilgilerimizi pekiştireceğiz.  

     

Gems Kurbağalar ve Düğmeler temamızda kurbağaların 

yaşam alanlarını, kurbağaların nasıl çoğaldığını, 

kurbağaların yaşam döngülerini, kurbağa çeşitlerini ve nasıl 

iletişim kurduklarını gems materyallerini kullanarak 

öğreneceğiz.  

 

Sınıfımıza getirdiğimiz düğmelerle dikkat ve algı 

çalışmalarımızı yapacağız.  

 

24 Kasım Öğretmenler Günün de bizlere emeği geçen tüm 

öğretmenlerimize şiirler, şarkılar söyleyerek günlerini kutlayacağız.  

 

Temamızla ilgili çeşitli parmak oyunları, tekerlemeler ve şarkılar öğreneceğiz.  
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Noktaları ok yönünde tamamlayarak eğik çizgi 

çalışmalarımızı tamamlayacağız. Öğretmenimizin 

verdiği yönergelerle “Etkin Dinleme” becerilerimizi 

geliştireceğiz. Kitap çalışmalarımızla satır başı, satır 

sonu kavramlarını öğreneceğiz. Olay sıralama 

kartlarımızla verilen durumları oluş sırasına göre 

sıralayacağız. Görsel algı ve dikkat çalışmaları ile 

eksik tamamlama çalışmalarını tamamlayıp, dikkat 

çalışmalarımızla objelerin gölgelerini bulma çalışmaları 

yapacağız. Hikaye dinleme, anlatma ve okunan 

hikayeye isim bulma çalışmaları yapacağız. 1- 10 Arası sayıları doğru yönde yazabilme çalışmaları 

yaparak, zihinden 1-10 arası sayılarla arttırma çalışmaları yapacağız.  Düğmelerimizle örüntü ve 

grafik çalışmaları yapacağız.  

 

 

Temiz -Kirli 

Canlı- Cansız 

Tatlı-Tuzlu 

Ekşi-Acı 

Tüylü-Tüysüz 

Düz-Eğri/Doğru-Yanlış 

Sesli – Sessiz/Güzel-Çirkin 

Uzun-Kısa 

Örüntü 

Sembolleri(+,-,=) 

Sayı: 5-10 tanıma / Renk: Sarı 

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

şekilde kullanarak, kavram oyunlarımızla pekiştirme çalışmaları yapacağız 
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ATATÜRK’ ÜN ÇİÇEKLERİ 

Çocukları severdin 

Bize Çiçekler Derdin 

Yurdu Cumhuriyeti 

Bize armağan ettin 

 

Her bayramda süsleriz 

Senin güzel resmini 

Sabahları ant içerek 

Anıyoruz ismini 

GÖRSEL SANATLAR  

Kasım ayında sanat derslerimizde ince kas gelişimini destekleyici  

basit kağıt katlama ve kesme çalışmaları yapacağız. Kartonu ikiye 

katlayıp keserek öğretmenler günü için kalp şeklinde kartlar 

hazırlayacağız.  

  

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Yüksekliği az ve geniş nesnelerin üzerinde (jimnastik kasası, yer 

minderi vb.) çalışmalar yapacağız. Denge kurmayı, nesnelerin 

üzerinde hem hareket halinde iken hem de hareketten durma 

haline geçildiğinde korunmayı öğreneceğiz. Terlemeye neden olan 

oyun ve fiziki etkinlikler sonrasında atletimizi değiştirmenin ve 

elimizi yüzümüzü yıkamanın önemi üzerinde duracağız. Kurbağa 

zıplaması, ayı yürüyüşü, ördek yürüyüşü alıştırmaları yapacağız. Yattı kalktı ve sek sek 

oyunlarını oynayacağız.   

MÜZİK 

Anasınıfı sınıf öğrencilerimizle Kasım ayında 

Atatürk’ün Çiçekleri ve Öğretmenim Canım 

Benim adlı şarkıları söyleyerek belirli gün ve 

haftalarla ilgili şarkılar öğrenecek, önemini 

kavrayacağız. Şarkı söyleme kurallarını 

öğrenerek yüksek ve alçak ses kavramını 

uygulamalı olarak öğreneceğiz. 

 

 

 

 

 

 

Öğrendiklerimizi pekiştirmek için siz de evde 

bu kalp kesme yöntemini deneyebilir, 

kestiğiniz kalplerle süslemeler yapabilirsiniz.  
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İNGİLİZCE  
Hava koşulları hakkında konuşacağız. Her gün sınıf içinde alfabe, haftanın günleri, mevsim 

ve hava koşulları konuşulmaktadır. 

 

 

Cold(Soğuk), Hot(Sıcak), Warm(Ilık), Rainy(Yağmurlu) 

 

What is the weather like today?  (Bugün hava nasıl?) 

Today is cold.   (Bugün hava soğuk) 

Today is hot.    (Bugün hava sıcak) 

Today is rainy. (Bugün hava yağmurlu.) 

 

 

 

Haftanın günlerini öğreneceğiz. 

 

Monday(Pazartesi), Tuesday(Salı), Wednesday(Çarşamba), Thursday(Perşembe), Friday(Cuma), 

Saturday(Cumartesi), Sunday(Pazar) 

 

What day is today?   (Bugün günlerden ne?) 

- Today is Monday.      (Bugün Pazartesi) 

 

What day was yesterday? (Dün günlerden neydi?) 

- Yesterday was Tuesday. (Dün günlerden Salı) 

What day is tomorrow? (Yarın günlerden ne?) 

- Tomorrow is Wednesday. (Yarın günlerden Çarşamba) 

 

Sayıları 30’a kadar sayacağız. 

 

11(eleven), 12(twelve), 13(thirteen), 14(fourteen), 15(fifteen), 16(sixteen), 17(seventeen), 

18(eighteen), 19(nineteen), 20(twenty), 21(twenty-one), 22(twenty-two), 23(twenty-three), 

24(twenty-four), 25(twenty-five), 26(twenty-six), 27(twenty-seven), 28(twenty-eight), 

29(twenty-nine), 30(thirty) 

 

Öğreneceğimiz kelimeler; 

 

Halloween: bat(yarasa), witch(cadı), skeleton(iskelet), 

pumpkin(bal kabağı), ghost(hayalet) 

 

Pet: bird(kuş), rabbit(tavşan), fish(balık), cat(kedi) 

Food: pasta(makarna), salad(salata), rice(pirinç), 

cake(kek), bread(ekmek), sausage(sosis) 

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

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

dress(elbise) 

 

 

 

 



Öğreneceğimiz kelimeleri ‘’It is & It is not, This is & This is not’’ kalıplarını kullanarak 

cümle içinde kullanmaya başlayacağız. 

 

It is a book.               (Bu bir kitap.) 

It is not a pencilcase.   (Bu kalemkutusu değil) 

This is a bag.   (Bu bir çanta.) 

This is not a chair.  (Bu bir sandalye değil.) 

 

Öğrendiğimiz renkleri objelerin renklerini söylerken kullanacağız.  

 

It is a white bag.           (Bu beyaz bir çanta.) 

It is not a pink pencil.    (Bu pembe bir kalem.) 

This is a blue desk.   (Bu mavi bir sıra.) 

This is not a black pencilcase. (Bu siyah bir kalem kutusu değil.) 

 

‘’My’’ zamirini cümle içinde kullanacağız. 

This is my pencilcase. (Bu benim kalem kutum.) 

This is my schoolbag.  (Bu benim okul çantam.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             SONGS 

Knock, knock, trick or threat 

Haunted House 

Flutter, flutter, little bat 

Rosemary, Rosemary 

Numbers song 

Old McDonald 

I like sausage 

Who is wearing red? 

GAMES 

Polly Says; different styles to 

walk;  

bear walk, walk on your toe,like 

spider etc. 

What is missing? 

PLAYGROUND 

Slide, 

Roundabout,  

Seesaw,  

Swing  

Jumping rope,  

Hula hoop 

 



 

 

 

 

  

Kitap Önerimiz: 
 

BEN BİR ÇİZGİYİM    

 

Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Yazan : Ümit Öğmel 

Resimleyen : Ümit Öğmel 

 

 

 

Kahramanı "çizgi" olan bir öykü kitabı okudunuz mu hiç? Çizgi deyip geçmeyin, bizim 

"çizgi" miz çok yetenekli. Bir bakıyorsunuz lezzetli bir doğum günü pastası olmuş, 

bir bakıyorsunuz oyuncu bir köpek... 

 
 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Dünya Tasarruf Günü (1 Kasım) 

Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 

Atatürk’ü Anma Günü (10 Kasım) 

Dünya Çocuk Kitapları Haftası (14 -18 Kasım) 

Çocuk Hakları Günü (21 Kasım) 

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (22-27 Kasım) 

Öğretmenler Günü (24 Kasım) 

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 
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