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*KONULAR  

*KIŞ MEVSİMİ  

*MESLEKLERİ TANIYALIM  

*ZAMAN KAVRAMI  

 

KIŞ MEVSİMİ  

Kış mevsiminde havaların çok soğuk olduğu, karların yağdığı anlatacağız. 

Mevsime uygun kıyafetleri tercih etmemiz, mevsime uygun 

giyinmediğimizden hasta olabileceğimiz konuşup, kış mevsimi 

meyvelerinin neler olduğu, vücudumuzu hastalıklardan koruyabilecek 

vitaminleri içerdiği ve meyve, sebze yemesinin önemi 

vurgulanacaktır.Kış mevsiminde uykuya yatan hayvanların isimleri, ne 

ile beslendikleri, vücutlarında olan değişiklikler resimlerle, akkılı 

tatamızdan sunumlar izleyerek öğreneceğiz. 

 

MESLEKLERİ TANIYALIM  
Çocuklara biz bireylerin okullarımızı okuyup bitirdikten sonra, çeşitli 

meslekleri seçtikleri ve seçtiğimiz meslekle ilgili eğitim almamız gerektiği 

anlatarak, ilk önce meslek gruplarını adlandıracağız.( sağlık meslek alanı, sanatsal 

meslek alanı, ulaşım meslek alanı, güvenlik meslek alanı, iletişim meslek alanı 

)çeşitli meslek grupları faaliyetlerle destekleyeceğiz.Konunun daha iyi 

pekiştirilmesi için drama yoluyla meslekleri tanıtıp,kitaplarla konuları 

pekiştirip,eğitici sunumlar izleyeceğiz. 

 

ZAMAN KAVRAMI  

Çocuklara zaman kavramı öğreteceğiz. Yılları, ayları, günleri takvimlerden nasıl  

takip ettiğimizi anlatacağız.Gün içerisinde zamanı da saatlerden takip edeceğimiz 

anlatılarak bu konu resimlerle,sanat etkinliğinde yaptığımız faaliyetlerle 

desteklemeye çalışacağız.Akrep,yelkovan,tam ve buçuk  zaman kavramlarını 

öğreneceğiz. 

 

*GEMS projemizde parmak izi gözlem kartı hazırlayarak,parmak izlerimizi 

büyüteçlerle inceleyip ve farklılıkları gözlemleyeceğiz. 

 

*Koni,küp,silindir şekillerini öğrenip ve konu ile ilgili nesne-şekil eşleştirmeleri 

yapacağız.  

 

NELER ÖĞRENECEĞİZ? 



 

    Resimli kartları anlatarak hikayeler oluşturup,yarım bırakılan olayı,durumu, 

öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlama çalışmaları 

yapacağız.Malzemeleri istenilen nitelikte kesme ve yapıştırma çalışmaları 

yapacağız. Görsel materyalleri okuyabilme,inceleme ve açıklama çalışmaları 

yapacağız.  

Yönergeye uygun olarak mekânda konum alabilme çalışmaları yaparak, 

görsel algı ve dikkat çalışmalarımızla mekandaki konumlarını bulabilme çalışmaları 

yapacağız. 

Matematik çalışmalarında ayıcıkları renk ve sayılarına göre eşleştireceğiz ve 

ayıcakları kış uykusuna yatıracağız.Kitap çalışmalarımızı yaparak öğrendiğimiz 

kavramları pekiştireceğiz.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyleyerek örüntüyü 

oluşturacağız.Verilen nesnelerin ölçümlerini tahmin ederek nesnelerin 

(penguenlerin) ölçümlerini bulacağız. 

Verilen probleme çeşitli çözüm bulma çalışmaları yapacağız.k.  

Daire, üçgen, kare , dikdörtgen ve oval şekilleri kullanarak farklı modeller 

oluşturacağız. 1-20 arası sayıları doğru yönde yazabilme çalışmaları 

yaparak,zihinden 1-20 arası sayılarla arttırma çalışmaları yaptık. 

 

   

Enerji Tasarrufu Haftasında doğal enerji kaynaklarımızı verimli kullanmayı ve bu 

konuda duyarlı olmayı öğreneceğiz.Gems Penguenler temamızı işlerken suyun üç 

halini ve suyun buza dönüşümünü yapmış olduğumuz deneylerimizde 

gözlemleyeceğiz. Penguenlerin nerede yaşadıklarını , nasıl ürediklerini, vücut 

bölümlerini öğrenip,penguenlerin yaşamak için nelere ihtiyaç duyduklarını 

öğreneceğiz ve İmparator Pengueni tanıyacağız. 

*18 Ocak Cuma günü, I.Dönem Gelişim Değerlendirme Raporlarımızı 

öğretmenlerimizden alacağız ve yarıyıl tatilinde neler yapacağımızı 

arkadaşlarımızla  

Birlikte paylaşacağız. 

 

 

 

 

Türkçe Dil Etkinliği 

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarımız 
 



                     

Dün-Bugün-Yarın 

Tam –Buçuk 

Tatlı-Tuzlu 

Ekşi-Acı 

Tüylü-Tüysüz 

Düz-Eğri/Doğru-Yanlış 

Sesli – Sessiz/Güzel-Çirkin 

Uzun-Kısa 

Örüntü 

Suyun üç hali, 

Sembolleri(+,-,=) 

Sayı: 11-20 tanıma/ Renk:Turuncu 

Şekiller:Koni,küp,silindir 

    Kavramlarımızı sınıf içi objeler, görsel materyallerle, çalışma sayfaları ve 

kitaplarımızı etkin bir şekilde kullanarak öğrendik ve kavram oyunlarımızla 

pekiştireceğiz. 

 

 
   Sınıfımızın kitaplığından Tuana TÜRK,isimli arkadaşımız,seçtiği hikayeyi evde 

annesi ile okuyup sınıfta arkadaşlarına anlatarak ,sorular soracaktır.Hikaye 

sonunda dramatize çalışmaları yapacağız. 
 

İNGİLİZCE 
 

MY LITTLE ISLAND COURSE  

Completing the weather unit: 

  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) 

KÜTÜPHANE ETKİNLİĞİ 

Öğreneceğimiz  Kavramlar... 



- 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, Baa Baa Black Sheep, Incy wincy spider, 

Open shut them, Hickory Dickory Dock, Bob the Train, Twinkle twinkle little 

star, Family songs, Winter mittens song, Counting snowflakes, 

RAZ PLUS ONLINE COURSE  

We will be listening to online number books. 

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

 If any problems occur you can get support from the Academic Team (09.00-

21.00) 

02125427929 - 02125427939 

 

 

 

 

 



GÖRSEL SANATLAR 
 

      Ocak ayında sanat derslerimizde maske ve kukla  

çalışmaları yaparak farklı kültürlerin el sanatlarını  

yakından tanıyacağız. Afrika kabilelerinin maskelerini  

inceledikten sonra kendi maskelerimizi yapacağız. 

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

 

                                                      Anasınıfı derslerimizde 1. dönemin son ayında                  

                                                    jimnastik  hareketlerinin devamı olan amut   

                                                    durma ve mum duruşunu bitiriyoruz. Denge               

                                             gerektiren oyunlara öncelik veriyoruz. 

                                                   Dönemi dans ve oyunlarla bitiriyoruz.Salı,        

                                                     Çarşamba ve Perşembe günleri sabah sporu 

aktivitemizi çocuk yogası ile sürdürüyoruz. 

 

MÜZİK 
 

 

 

 

                                                      Ana Sınıf öğrencilerimizle Ocak ayında  

                                                      “yengeç,uzay ” adlı şarkıları öğreneceğiz.  

                                                       Ritim çalışmaları yapacağız. 

 

 

 

 

 

https://www.imagenesmy.com/imagenes/animados-ninos-tocando-52.html
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5pejs_K3fAhXRJFAKHRR2DjUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.yenislayt.com/materyal/10749-clipart-yana-dogru-egzersiz-hareketi-yapan-sarisin-kiz-cocugu&psig=AOvVaw0N4z6BWUxF21tSjmi7Ztsm&ust=1545380362125745


 

Çocuklar İçin Kitap Önerileri.. 
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.  

OKULDAN HABERLER 

1)Eco-okullar projesi kapsamında başlatılan ‘’Mavi kapak,Atık Pil ve Pet şişe ’’ 

toplama çevre projemiz devam etmektedir. Siz velilerimizin de bu projeye 

desteklerinizi bekliyoruz. 

2)Toplum Hizmeti –Sosyal sorumluluk projemize destek amaçlı başlattığımız 

’’Kumbaram’’Çalışmasına devam etmekteyiz,öğrencilerimizin haftada ‘’1 lira’’ 

getirmelerini rica ederiz. 

3)K-12 net sisteminin günlük olarak ,siz değerli velilerimiz tarafından takip 

edilmesini rica ediyoruz.  

FOTOĞRAF KÖŞEMİZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) 
 

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 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yildizkoleji.k12.tr%2F&h=ATMLJrCtmmA9mLxcR2-NfqQIqefo68Jtk_AJww2FNoM4ewFeX-qJ6Lp79qcSQBmvULMh53H5sY8kVjrR1SUkZWZckKWfs-zHp9MyoSDRcesEIxrZQKS0n1bdK2eB-uOVyQ

