
 

  

 

 

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ                      

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ANASINIFI                                

ARALIK AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXspr_jqHeAhUOa1AKHVsgAtAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kisscc0.com/clipart/child-umbrella-rain-computer-icons-boy-boy-with-um-2cmydo/&psig=AOvVaw3HZB5pqLY5epfUNXF5plg4&ust=1540540566831072


 
BU AY HANGİ TEMAYI SORGULAYACAĞIZ ? 

DI ̇SI ̇PLI ̇NLER ÜSTU ̈ TEMA: KENDI ̇MI ̇ZI ̇ DU ̈ZENLEME BI ̇ÇI ̇MI ̇MI ̇Z 

 

ANA FİKI ̇R: “Toplumların ve Bireylerin İhtiyaçları Farklı Meslekleri  

Ortaya Çıkarır.” 

 

NELER O ̈ĞRENECEĞI ̇Z ? 

*Toplumların ve bireylerin ihtiyaçları, 

*Meslek dalları ve görevleri, 

*Aile bireylerinin uğras ̧tıkları meslekler, 

* Mesleklerin ortaya çıkıs ̧ını ve seçimini etkileyen fakto ̈rler nelerdir? 

 

NELERI ̇ SORGULAYACAĞIZ ? 

*Toplum nedir? 

* Meslek nedir? Çes ̧itleri nelerdir? 

*I ̇nsanlar neden çalıs ̧ır? 

*Bir meslek sahibi olmak için neler yapmak gerekir? 

* Meslekler nasıl ortaya çıkmıs ̧tır? 

 

O ̈ĞRENEN PROFİLI ̇MI ̇Z 

*Bilgili 

* I ̇lkeli 

I ̇KİNCI ̇ ADIM (SECOND STEP ) 

SOSYAL -DUYGUSAL BECERI ̇LERI ̇N GELI ̇ŞTI ̇RİLMESI ̇ PROGRAMI 

 

EMPATI ̇ 

KONUDA VERİLMEK I ̇STENEN TEMEL MESAJLAR 

* Kendi duygularını ve bas ̧kalarının duygularını 

tanımlamak ve anlamak, 

* Olayları kendi bakıs ̧ açısından farklı açılarla 

go ̈rmeye başlamak, 

* Bas ̧kalarını o ̈nemsemek. 

 

KONU İLE I ̇LGI ̇Lİ ETKI ̇NLİKLERI ̇MI ̇Z 

* Hayal etmek 

* Pekiştirmek 

* Hatırlamak 

Neler Öğreneceğiz? 



* Duyguları Adlandırmak 

* Doğaya Şefkatle Yaklas ̧mak 

* Topluluk Halinde Yas ̧ayabilmek I ̇çin Birbirine Yardım Etme 

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-Akşam, 

Tatlı-Tuzlu 

Ekşi-Acı 

Tüylü-Tüysüz 

Düz-Eğri/Doğru-Yanlış 

Sesli – Sessiz/Güzel-Çirkin 

Uzun-Kısa 

Örüntü 

Sembolleri(+,-,=) 

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

 

    Nesneleri kullanarak,toplama işlemlerine başlayacağız.Kavramlarımızı sınıf içi 

objeler, görsel materyallerle, çalışma sayfaları ve kitaplarımızı etkin bir şekilde 

kullanarak, kavram oyunlarımızla pekiştirme çalışmaları yapacağız. 

 

Öğreneceğimiz 

Kavramlar 



               MY LITTLE ISLAND COURSE  

Unit: The weather    Ünite: Mevsim ve hava koşullarını 

In December we will learn the weather and weather 

conditions. 

Mevsim ve hava koşullarını öğreneceğiz. 

 

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

Snowy (Karlı), Windy (Rüzgarlı), Autumn (Sonbahar), Winter (Kış), Spring 

(İlkbahar), Summer (Yaz) 

- 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.) 

- It’s sunny.  It’s rainy. It’s windy. 

New Structures   Gramer yapısı 

How to dress for the weather if it’s cold outside, dress warmly, I’m not 

cold, I’m wearing warm clothes, put on your coat, put on your shoes, 

jacket, scarf, hat  

so you won’t be cold 

Days of the week Haftanın günlerini her gün tekrar 

edeceğiz; 

What day is today?          (Bugün günlerden ne?) 

- Today is Monday.        (Bugün Pazartesi) 

What was yesterday?             (Dün günlerden 

neydi?) 

- Yesterday was Tuesday.   (Dün günlerden Salı) 

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, Jingle Bells, Baa Baa Black Sheep, 

Incy wincy spider, Open shut them, Hickory Dickory Dock, Bob the Train, 

SANTA, Snowflakes, Twinkle twinkle little star, Family songs, Winter 

mittens song, Counting snowflakes, 

Stories (Hikayeler) Jamboree series: shark in the park 

Shark in the Park. 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. 

Parkta köpekbalığı. 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. 

Projects (Projeler): New Year ornaments, Making a poster, My Favourite 

Season, my family 

RAZ PLUS ONLINE COURSE  

We will be listening to online number books.(Online sayı kitapları dinlenecek) 

Students are encouraged to listen to the books at home and record their 

voice(öğrenciler evde kitapları dinleyiş seslerini kaydedecekler) 

 If any problems occur you can get support from the Academic Team 

(Teknik sorunlarda 09:00-21:00 saatleri arasında aşağıdaki numaraları 

arayarak destek alabilirsiniz. 

(09.00-21.00) 

02125427929 - 02125427939 



OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜZİK 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Aralık ayı boyunca eğitsel oyunlarımız ön 

planda olacak. Aynı zaman da kısa mesafe 

koşu yarışmalarını yapacağız. Labut devirme, 

çember çevirme oyunlarımız arasında. Amut 

durma çalışmalarına da başlayacağız. 

 

       

        Ana Sınıf öğrencilerimizle 
Aralık  ayında  “marakası 
salla,karınca ve yeni yıl    ” adlı 
şarkıları öğreneceğiz. Ritim 
çalışmaları yapacağız. 
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KİTAP ÖNERİSİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

                                                                      

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

 

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. 
 

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 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ( 12-18 

Aralık)  

Yeni Yıl Kutlaması (31 Aralık) 
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