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*Dünya Çocuk Gününün anlam ve önemi hakkında  
sohbet edeceğiz.  

“Evim, Ailem” konusunda aile bireylerimizi  

tanıyarak,evdeki ve okuldaki sorumluluklarımızı  

öğreneceğiz.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Kendimizi ayna karşısında inceleyerek ve “büyüyen insanlar” drama çalışmasını 

yapacağız.“Büyü-Küçül” oyununu oynayacağız.  

*Eco-School projemizi ‘’Enerji’’konusunu ele alarak işleyeceğiz.   

*Anne ve babamızın çocukken oynadığı oyun örneklerini yazılı olarak okula getirip 

arkadaşlarımızla ve öğretmenimizle birlikte sohbet edeceğiz.  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Koku algısı ile ilgili deney yapıyoruz.   

*Nesnelerle 1-10 arası sayma çalışmaları,Nesne—Sayı kartlarıyla eşleştirme çalışmaları 

yapıyoruz.  

*GEMS materyalleri ile “ayırma,gruplama,eşleştirme” çalışmaları yaparak, “Kim farklı 

bul” çalışmasını yapıyoruz. Boncukları ayırma çalışması yapıyoruz ve bahçeye çıkarak 

yaprakları inceliyoruz. *Parmak izimizi çıkartarak ,arkadaşlarımızın parmak izleri ile 

karşılaştırmalar yapıyoruz.  

 

“Arkadaşlık ve Barış ” temalarını değerler 

eğitimi dersimizde projeler ile birlikte 

öğreneceğiz. “Arkadaşlık Nedir?Arkadaş 

ilişkileri nasıl olmalıdır?” sorularına yanıt 

arayacağız.  
 

*Atatürk ile ilgili resim, poster, bayrak, cd v.b. materyalleri okula 

getireceğiz ve Sınıfımızı ve okulumuzu bayraklarla süsleyeceğiz.  

“Cumhuriyet Bayramı“ için sınıfımızı süsleyerek,Cumhuriyet konulu marş 

ve şarkılar dinleyeceğiz.Cumhuriyet konulu Powerpoint sunumunu 

izleyeceğiz.  

Sınıfımızda Cumhuriyet seçimi yaparak, verdiğimiz oylarla sınıf 

başkanımızı seçeceğiz. *Cumhuriyet bayramını, Kırmızı-Beyaz renk partisi 

ile kutlayacağız.  

*Sınıfımızda Atatürk Köşesi oluşturup, Atatürk‟ün hayatı hakkında 

bildiklerimizi tekrar edeceğiz.Atatürk‟ün hayatımıza kattığı yenilikler 

hakkında sohbet ederek, Yeniliklere ait resimleri inceleyeceğiz.  

*Cumhuriyet tacı yaparak,Atatürk resmimizi süslüyoruz.  

 
 

Ekim Ayında Neler Öğreneceğiz?  
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Üniteler: Welcome Unit 

Kelimeler:  

Sayılar:numbers (sayılar), one (bir), two (iki), three (üç), four (dört), five (beş), six 

(altı), seven (yedi), eight (sekiz), nine (dokuz), ten (on), eleven (on bir), twelve (on iki), 

thirteen (on üç), fourteen (on dört), fifteen (on beş), sixteen (on altı), seventeen (on 

yedi), eighteen (on sekiz), nineteen (on dokuz), twenty 

(yirmi) 

Renkler:Colours (renkler), white (beyaz), yellow (sarı), blue 

(mavi), green (yeşil), black (siyah), purple (mor), pink 

(pembe), brown (kahverengi), red (kırmızı), colouring 

(boyamak)  

Alfabe:A’danZ’yeİngilizcealfabeyisöyledik.  

DiğerKelimeler: circle (daireiçinealmak), trace (üzerindengeçmek), match 

(eşleştirmek), listen (dinlemek) 

Konular: 

- Sınıfiçi diyalogları ve selamlaşmayı öğrendik.  

- Hello! /Hi! Good morning! (Merhaba! Selam! Günaydın!) Good afternoon! (İyi öğleden 

sonraları)- What is your name? (Adın ne?) My name is… (Benimadım…) How are you, 

today? (Bugün nasılsın?) I’m fine, thank you. (İyiyim, teşekkürler) See you! (Görüşürüz) 

EKİM AYI KONULARIMIZ 

Kelimeler:jump (zıplamak), count (saymak), show (göstermek), touch (dokunmak), repeat 

(tekrar etmek), say (söylemek), sing (şarkı söylemek), puppet (kukla), write (yazmak), 

look around (etrafına bakmak), clap (alkışlamak), guess 

(tahminetmek), point (işaretetmek), classroom (sınıf), look up 

(yukarıya bakmak), hug (sarılmak) 

Oyuncaklar: toy (oyuncak), toy box (oyuncakkutusu), ball (top), kite 

(uçurtma), doll (oyuncak bebek), train (tren), car (araba), balloon 

(balon)  

- What is it? (Bu nedir?) / It is a doll. (Bu biroyuncakbebek) 

- What colour is it? (Rengi ne?)  It’s pink. (Pembe) 
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- How many balls are there? (Kaçtane 

topvar?) / Five balls. (5 top) 

Şekiller:Shapes (Şekiller), circle (daire) ,triangle 

(üçgen), square (kare), star (yıldız), rectangle 

(dikdörtgen), heart (kalp). 

Sınıf Eşyaları:Classroom Objects (sınıf eşyaları), window 

(pencere), door (kapı), clock (saat), pencil (kalem), pen (tükenmez kalem), ruler (cetvel), 

scissors (makas), bag (çanta) 

Haftanın Günleri:Days of the Week (Haftanın Günleri),Monday (Pazartesi), Tuesday 

(Salı), Wednesday (Çarşamba), Thursday (Perşembe), Friday (Cuma), Saturday 

(Cumartesi), Sunday (Pazar) 

Sınıf Kuralları:Classroom Rules (SınıfKuralları): Sit down (Oturunuz), Stand up 

(AyağaKalkınız), Be quiet (Sessiz Olunuz), Make a line (SıraOlunuz), Make a circle 

(DaireOlunuz) 

Seasons: (Mevsimler) Autumn (Sonbahar), Winter (Kış), Spring (İlkbahar), Summer 

(Yaz) 

Asking for permisson:İzin alarak konuşmayıöğreneceğiz. 

May I drink water, please? (Su içebilirmiyim lütfen?) 

May I go to the toilet, please? (Tuvalete gidebilirmiyim, lütfen?) 

May I ask a question/something, please? (Birsoru /birşey sorabilirmiyim, 

lütfen?) 

May I borrow your …, please? (Senin … ini ödünç alabilirmiyim, lütfen?) 

May I go to the bin/my cupboard, please? (Çöpe/Dolabıma gidebilirmiyim?) 

Songs (Şarkılar): Hello and Goodbye Songs / The duck is white / Are you 

sleeping? / ABC Songs / Twinkle Twinkle Little Star / If you’re happy / I 

see something Blue / Colours Songs / Days of the Week Songs / Let’s Shake 

/ Good Morning Songs / Karaoke / Alice the camel  

Stories (Hikayeler):Five Little Ducks an Old Rhyme Story Book and 

Activity Book 

Projects (Projeler): Draw your Room / Self-Portrait Collage / Classroom Birthday Chart 

/ Making a Colorful Caterpillar / My Funny Monster 

Raz Plus Online: We will be listening to online number books. At the stage of 

activating you can get support from the Academic Team (09.00-21.00) 



• Dersimize destek olmak için 

öğrencimizle evde bu kağıt 

çiçeklerden yapabilirsiniz.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

      Sınıf öğrencilerimizle Eylül ayında 

Patates adam, ellerini vur adlı şarkıları 

öğrendik. 

Resimdeki Atatürk ve Heyyamola adlı 

şarkıları öğrenip orff etkinliği yapacağız. 

 

 
 

Kesme ve katlama 

çalışmaları  

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Eylül ayının ilk haftasında öğrencilerimizle tanıştık ve 

dersin işleyişi hakkında bilgi verdik. Dersimizin 

kurallarını anlattık. Önemli güvenlik kurallarını belirttik. 

Sıralanmalar ve temel duruşları çalıştık. Ekim ayında ise 

çocuk oyunlarından bazılarına giriş yapıp öğrencilerin 

grupça hareket etmesini uygulayacağız. Oynayacağımız 

oyunlar; ‘ Yağ satarım Bal Satarım, Köşe Kapmaca’ . 

Bununla birlikte çember kullanma ve istasyon 

çalışmalarını da ders işleyişimiz içinde yer vereceğiz.  
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KİTAP ÖNERİSİ  
Mızmız Mırnav serisinin birinci kitabı ‘’Okulda İlk Gün ’’okula yeni başlayacak çocukları 

korkup kaçmamaları için yüreklendirirken, okulun cazip yönlerini ön plana çıkararak 

keyifli bir atmosfer çizmeyi de ihmal etmiyor.    
  

Çocuklar, sevimli mi sevimli bir kedicik olan Mızmız Mırnav ile arkadaşlarının maceralarını 

okumaya doyamayacaklar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                       
 

ÖĞRETMENLERİMİZ 

 KÜBRA MENTE- SINIF ÖĞRETMENİ 

ÇİĞDEM ABAY -İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

KATHLEEN TİLLİE-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

HANDAN BAYRAM -MÜZİK ÖĞRETMENİ 

F.SEZA SATIRLI-GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 

SIDIKA ESEN UZUN-BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ 

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

http://yildizsanat.edublogs.org/ 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

1.  İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası) 

2. Dünya Çocuk Günü   ( Ekim ayı ilk pazartesi) 

3. Hayvanları Koruma Günü ( 4 Ekim) 

4. İstanbul’un Kurtuluşu ( 6 Ekim) 

5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

6. Kızılay Haftası ( 29 Ekim-4 Kasım) 
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