
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  

OCAK AYI ÇALIġMA BÜLTENĠ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 
  

KONULAR  

*KIġ MEVSĠMĠ  

*BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN  

*YAġADIĞIMIZ ġEHĠR VE EVLER   
 

 

 
Dünya üzerinde nerede yaĢıyoruz ? YaĢadığımız yeri Dünya maketi 

üzerinde bulup, iĢaretleyeceğiz.  

 

Türkiye haritası üzerinde nerede bulunuyoruz? Türkiye haritasını 

inceleyerek, ülkemizin bölgelerini ve özelliklerini öğreneceğiz.  

 

YaĢadığımız Ģehir, Ġstanbul‟un özelliklerini araĢtırıp, 

geçmiĢten günümüze evler ve ev çeĢitlerini inceleyeceğiz. 
 

 

 
 

Resimli kartlarla olayları oluĢ sırasına göre 

sıralama,yarım bırakılan olayı,durumu,öyküyü, Ģarkıyı vb. 

özgün bir Ģekilde tamamlama çalıĢmaları yapacağız.  

 

Sınırlı boyama çalıĢmaları yaparken zamanı dikkatli 

kullanmaya özen gösterip,görsel algı ve dikkat 

çalıĢmalarımızla farklı objeleri bulacağız. 

 

Nesne grubunda belirtilen sayı kadar nesne ekleme ,nesne grubundan belirtilen  sayı kadar nesne 

çıkartma çalıĢmaları yapacağız. Nesneleri kullanarak grafikler oluĢturacağız. Yarım ve bütün 

arasındaki iliĢkiyi açıklayarak, bir bütünün parçalarını bulacağız.  
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Kitap çalıĢmalarımızı yaparak öğrendiğimiz kavramları 

pekiĢtireceğiz.  

 

Noktaları ok yönünde tamamlayarak çizgi çalıĢmalarımızı 

tamamlayacağız. En çok üç öğeden oluĢan örüntüdeki kuralı 

söyleyerek,nesnelerle özgün bir örüntü oluĢturma çalıĢmaları 

yapacağız.50 sayısı içinde ileriye doğru birer  ritmik sayma ,20 

sayısı içinde geriye doğru birer  ritmik sayma çalıĢmaları 

yapacağız.  1-15 arası rakamları tanıma ve doğru yönde yazma 

çalıĢmaları yapacağız. 1-10 arası sayılarla artırma ve eksiltme  

çalıĢmalarını  yapacağız.  

 

 

 

 

 

 

 

Benzer-farklı  

Düzenli-Düzensiz 

Uzun – Kısa 

Aç-Tok 

Alt-Üst-Orta 

Sayı: 15-20 arası rakamları tanıma 

Sayı: 1-5 arası sayılar içinde eksiltme 

Renk: YeĢil 

                          ġekil: Kalp,Baklava 

ġekil: Kalp,Baklava  

 

Bu kavramları sınıf içi objeler, görsel materyallerle, çalıĢma sayfaları ve kitaplarımızı etkin bir 

Ģekilde kullanarak öğreneceğiz.Kavramlarımızı ,kavram oyunlarımızla pekiĢtirme çalıĢmaları 

yaparak iĢleyeceğiz. 
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 ĠNGĠLĠZCE  
 

Aralık ayında sayıları 60 ile 80 arası saymayı öğreneceğiz. 
 

60 (sixty), 61 (sixty-one), 62 (sixty-two), 63 (sixty-three), 64 (sixty-

four), 65 (sixty-five), 66 (sixty-six), 67 (sixty-seven), 68 (sixty-

eight), 69 (sixty-nine), 70 (seventy), 71 (seventy-one), 72 (seventy-

two), 73 (seventy-three), 74 (seventy-four), 75 (seventy-five), 76 

(seventy-six), 77 (seventy-seven), 78 (seventy-eight), 79 (seventy-

nine), 80 (eighty) 

 

 

Parts of the House (Evin Bölümleri) 

 

Bedroom (Yatak odası), Bathroom (Banyo), Living room 

(Oturma odası), Kitche n(Mutfak) 

 

Ev eĢyalarını öğrenip kendi evimizi çizeceğiz. 

 

Bed (Yatak), bath (banyo), cupboard (dolap), sofa 

(kanepe), table (masa), armchair (koltuk), window 

(pencere). 

 

 

Animals (Hayvanlar) 

 

Ocak ayında hayvanların Ġngilizce adlarını öğreneceğiz. 
 

Dog (Köpek), Cat (Kedi), Bird (KuĢ), Rabbit (TavĢan), Fish (Balık), Bee (Arı), 

Horse (At), Lion(Aslan), Tiger(Kaplan), Pig(Domuz), Butterfly (Kelebek), 

Chicken (Tavuk), Monkey (Maymun), Zebra (Zebra),  Duck (Ördek), Sheep 

(Koyun), Snake (Yılan), Ladybird (Uğurböceği), Frog (Kurbağa), Elephant (Fil) 

 

 

What is it? (Bu nedir?) 

 

- It is a bird. (Bu bir kuĢtur.) 

- It is a monkey. (Bu bir maymundur.) 

- It is not a fish. (Bu bir balık değildir.) 

- It is not a snake. (Bu bir yılan değildir.) 

 

 

 



Vegetables and Fruits (Sebze ve Meyveler) 

 
Vegetables (Sebzeler) 

Tomato (Domates), Potato (Patates), Onion (Soğan),  

Cucumber (Salatalık), Eggplant (Patlıcan),  Red pepper 

(Kırmızı biber), Green pepper (YeĢil biber), Corn (Mısır) 

 

Fruits (Meyveler) 

Strawberry (Çilek), Apple (Elma), Watermelon (Karpuz), 

Grapes (Üzüm), Banana (Muz), Orange (Portakal) Pineapple 

(Ananas), Pear (Armut) 

  

„‟I like‟‟ ve „‟I don‟t like‟‟ kalıbını kullanarak sevdiğimiz ve 

sevmediğimiz meyve ve sebzeleri öğreneceğiz. 

 

Do you like apples? (Elma sever misin?) 

 

- I like apples. (Elma seviyorum.) 

- I don‟t like grapes. (Üzüm sevmiyorum.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        SONGS 

Days of the Week 

The body song 

My body 

I love my family 

Little Snowflake 

Twinkle twinkle RHYMES 

This is my body 

My home 

I’m a great big snowman 

Snowball 

I’m a little reindeer 

GAMES 

 

Memory Card 

Polly says 

What is missing? 

Finding a pair with 

flashcards 

 



TREN 

 

Çuf çuf çuf çuf çuf çuf! tren geliyor. 

Çuf çuf çuf çuf çuf çuf! tren geliyor, can 

Dur bak ve dinle. 

Dur bak ve dinle. 

Çuf çuf çuf çuf çuf çuf! tren geliyor. 

2. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf! tren geliyor. 

Çuf çuf çuf çuf çuf çuf! tren geliyor, can 

Düdüğünü çalıyor. 

Herkes ona bakıyor. 

Çuf çuf çuf çuf çuf çuf! tren geliyor. 

Çuf çuf çuf düt, çuf çuf çuf düt! 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Ocak ayında sanat derslerimizde maske ve kukla 

çalıĢmaları yaparak farklı kültürlerin el sanatlarını 

yakından tanıyacağız. Afrika kabilelerinin maskelerini 

inceledikten sonra kendi maskelerimizi yapacağız.  

 

 

 

 

OYUN VE FĠZĠKSEL ETKĠNLĠKLER 

Ocak ayında alçak ve yüksekten atlama çalıĢmaları yapacağız.. Yerden 

yüksek oyununu oynayacağız. Uzağa atlama yarıĢmaları ve istansyon 

çalıĢmaları yapacağız.  

 

 

 

MÜZĠK 

Anasınıfı sınıf öğrencilerimizle Ocak ayında 

“Tren” Ģarkısını öğrenip uygun hareketlerle 

dans edeceğiz. “A Ram Sam Sam” Ģarkısına 

beden perküsyonu ile eĢlik edeceğiz. Son 

dersimizde hem bir müzik türünü öğrenmek 

hem de ilk döneme eğlenceli veda etmek için 

Rock‟n Roll Ģarkılar dinleyerek dans edeceğiz. 

 

 

 

 

 

Sanat derslerimizde yaptığımız çalıĢmaları 

linkteki bloğumuzdan takip edebilirsiniz:    

http://yildizsanat.edublogs.org/  

http://yildizsanat.edublogs.org/


BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR 

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak 

ayının ikinci haftası) 
 

 

 

 

 

 

  

Kitap Önerimiz: 

Aysun’un Rüyası 
 

Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Yazan : AyĢin Bumin 

 
Sizin de bir sihirli sopanız olsa ve anında dilediğiniz oyun arkadaĢını yanınıza 

getiriverseniz, hayat ne kadar güzel olurdu, öyle değil mi? Ah, bir de böyle Ģeyler 

yalnızca öykülerde ya da rüyalarda olmasa. 
 

http://kokyayincilik.com.tr/Resimli-Öykü-Kitapları/aysu-nun-ruyasi.html
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FOTOĞRAF KÖġEMĠZ 

 

 

 


