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           Türkçe etkinliklerimizi yaparken akıl 

yürütmeye, sorgulamaya, tahminlerde 

bulunmaya ve sorulan soruları cevaplamaya 

devam edeceğiz. Temaya giriş yaparken ‘’Ne 

Biliyorum?’’, ‘’Ne Öğrenmek İstiyorum?’’ 

çalışmalarını yapacağız.Oluşturduğumuz merak 

duvarı ve sorgulama döngüsüne ilişkin 

etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz ve  PYP 

Bulunduğumuz Yer ve Zaman “EVLER” ile 

ilgili kaynak ve materyalleri inceleyerek, neler 

bildiğimizi hem çizerek hem de çizdiklerimizi 

ifade ederek kavram haritası çalışmamızı 

yapacağız. Evler ile bağlantılı olarak “Evim 

Evim Güzel Evim” ve “Yalnız Eskimo” adlı hikâyeleri okuyarak, bu hikâyeleri 

dinlerken hikâyeyi anlama, hikâye ile ilgili sorulan sorulara cevap verme ve 

yaratıcı düşünme becerilerimizi geliştireceğiz. Ana fikre ilişkin yöneltilen 

“Öğretmen Sorularına” cevaplar arayarak, sorgulama hatlarıyla bağlantılar 

kurarak Öğretmen sorularını daha iyi anlayacağız. 

             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.  

  24 Kasım Öğretmenler Günün’de bizlere emeği geçen tüm öğretmenlerimize  

şiirler, şarkılar söyleyerek onlara olan sevgimizi göstereceğiz. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

               Okuma-yazmaya hazırlık etkinliklerimizde farklı 

kavramları öğrenmeye, rakamları tanımaya, ritmik sayma 

çalışmalarına, renkler ve şekiller ile ilgili çalışmalar yapmaya 

devam edeceğiz. Çalışmalarımızı yaparken dikkat ve problem 

çözme yeteneğimizi destekleyecek etkinlikler yaparak, 

nesneleri kullanarak ve çalışma sayfalarımızdaki eksik 

bölümleri tamamlayarak ikili ve üçlü örüntüler oluşturacağız.. 

Neler Öğreneceğiz? 

Okuma-Yazmaya Hazırlık 

Çalışmalarımız 



Görsel algı ve dikkat çalışmalarımızla objelerin yönlerini bulacağız.Kitap 

çalışmalarımızı yaparak öğrendi- 

ğimiz kavramları pekiştirip, 5– 10 arası rakamları tanıma ve doğru yönde yazma 

çalışmaları yaparak, kare ve dikdörtgen şekline merhaba diyeceğiz. Çalışma 

sayfamızdaki kare ve dikdörtgen şeklinin içini renklendirerek,kesme çalışmaları 

yapacağız. 
 

OYUN-HAREKET ETKİNLİĞİ 
 

              Sınıfımızda bulunan öğrenme merkezlerinde 

kendi seçimlerimize göre oyunlar kurarak, aynı merkezi 

paylaştığımız arkadaşlarımızla birlikte oyuncaklarımızı 

paylaşarak oyunlar oynayacağız. Hem iletişim ve sosyal 

becerilerimizi geliştirip hem de eğlenmiş olacağız.Masa 

oyuncaklarıyla oynarken dikkatimizi geliştirecek, 

dramatik oyun merkezindeki çeşitli kuklalarımızı 

kullanarak özgün masallar oluşturup ve kuklalara roller 

üstlendirerek masallarımızın dramalarını yapacağız. Fen 

ve Matematik merkezindeki materyaller ile örüntü, 

gruplama ve eşleştirme çalışmaları yaparak öğrendiğimiz bilgilerimizi 

pekiştireceğiz. 

 
 

 
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. 
 

Öğreneceğimiz Kavramlar 



SCAMPER (YARATICI DÜŞÜNME) 

ÇALIŞMASI 
 

İŞ BİRLİĞİ NE DEMEKTİR? 

 

 

ALİ METİN KIZILIRMAK: Beraber yapmak demektir.  

RÜZGAR ERBAY: Dikkatli yapmak demektir.  

MERT  ÖREN: Toplanmak demektir. 

BATRAZ ALP POLAT: Yardım etmek demektir. 

MİNA MUTLU: Birbirimize yardım etmektir. 

ECE ERTEMÜR: Birbirimizi duymak demektir. 

ALİ ARAS MOĞULKOÇ: Tutumlu olmak demektir. 

DİLEM ELA US: Beraber resim yapmak demektir. 

CAN YILMAZ: Yardımcı olmaktır. 

ALMİNA GENLİ: Birlikte kutu açmak ve kutu 

toplamak demektir. 

TUANA TÜRK: İşbirliği, paylaşmak ve yardımlaşmak 

demek. 

UZAY EGEDEN:Beraber oyuncak taşıyıp yardım etmektir. 

 

 

 

AYIN ETKİNLİĞİ 
 

 

*PİJAMA PARTİSİ 

*SİGARA BÖREĞİ YAPIYORUZ, 

ÜÇGEN GEOMETRİK ŞEKLİNİ 

TANIYORUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANA SINIFI KASIM İNGİLİZCE BÜLTENİ 

        MY ENGLISH ISLANDS  COURSE 

Units -Üniteler: 

Unit 2 : my school 

Unit 3 : my family 

 
Unit 2: My School  

Classroom vocabulary : backpack, computer, markers, notebook, pen, scissors 

 

Structures :  

This is my  ( pen)  

Is it (a pen) ? no it isn't , yes it is. 

 

TPR actions : 

clap, cut, draw, stamp, stretch arms, trace a rectangle in the air, wiggle 

hands, write, write letters in the air. 

 

Reviewed Language (vocabulary and structures): 

classroom objects, colours, shapes, toys; circle, pencil, tree, turtle 

 

Values: 

put things away 

 

Phonics Lesson & Prewriting: 

- Phonics: initial p and t sounds  

- Prewriting: directionality 

 

Unit 3: My family 

family  vocabulary: aunt, cousin, grandma, grandpa, pet, uncle  

New structures : Who’s (she)? (She)’s my (grandma). Who’s 

(the baby)? It’s (me). 

 

TPR Actions:clap, dance, giggle, hop, stamp, stop, stretch 

arms, tap, trace a star in the air, wiggle, wiggle hands, write 

letters in the air 

Reviewed Language (vocabulary and structures):  

colors and shapes 

 

Values : Help your family 

Phonics Lesson & Prewriting: 

- Phonics: initial m and s sounds 

-  Prewriting: directionality 



Songs (Şarkılar): 

Super Simple Songs:  

Open Shut Them  https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

Hickory Dickory Dock https://www.youtube.com/watch?v=HGgsklW-mtg 

The Finger Family (Daddy Finger) -https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8 

We Are Family Song https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM 
 

Projects (Projeler): 

Halloween  

Vocabulary: pumpkin, bat, witch, happy pumpkin, sad pumpkin,crying pumpkin, pirate, 

cowboy,monster, 

songs : super simple songs: 

Knock Knock, Trick Or Treat https://www.youtube.com/watch?v=iOHZHMCPWvE 

Stories :  

Winnie the witch and Wilbur the cat 

A room on the broom 

  RAZ PLUS ONLINE  COURSE 

Dear Parents,                          

Please have your children read and listen to the books mentioned below that we covered 

in class. The students may choose extra books in Level aa to read. They can also record 

the books they read and listen to their own voice reading. 

Level aa 

Colorful Eggs, I see My Colors, Birthday Party, Farm Animals, Go, Go, Go, One, Two, 

Letter A, Letter B, Number 01, Number 02 

Songs (Şarkılar): Itsy Bitsy Spider, Alice the Camel, There are 10 in the Bed, Baa Baa 

Black Sheep Have you any wool? Brown Bear Brown Bear, What do you see? 

Displays: Itsy Bitsy Spider, Alice the Camel, There are 10 in the Bed, Brown Bear Brown 

Bear, what do you see? 

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) 

02125427929 

02125427939 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://www.youtube.com/watch?v=HGgsklW-mtg
https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8
https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM
https://www.youtube.com/watch?v=iOHZHMCPWvE


GÖRSEL SANATLAR 
 

Kasım ayında sanat derslerimizde ince kas gelişimini destekleyici basit kâğıt 

katlama ve kesme çalışmaları yapacağız. Kartonu ikiye katlayıp keserek 

öğretmenler günü için kartlar hazırlayacağız.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

BEDEN EĞİTİMİ 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

             Bu ay ki derslerimiz de öğrencilerimizin kas ve 

iskelet sisteminin gelişimini etkileyen jimnastik 

hareketlerine başlıyoruz. Öne takla ,geriye takla, denge 

yürüyüşü çalışmalarımıza eğitsel oyunlarımızı da 

ekliyoruz. 

 

MÜZİK  

 

        Ana Sınıf öğrencilerimizle Kasım  ayında  “10 
Kasımda ben ve biricik öğretmenim   ” adlı şarkıları 
öğreneceğiz. Ritim v baget dansı yapacağız. 
 
 

Öğrendiklerimizi pekiştirmek için siz de evde bu 

kalp kesme yöntemini deneyebilir, kestiğiniz 

kalplerle süslemeler yapabilirsiniz.  
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Kitap Önerimiz:  
 

BEN BİR ÇİZGİYİM    

 

Kategori : Resimli Öykü Kitapları 

Yazan : ÜmitÖğmel 

Resimleyen : ÜmitÖğmel 

 

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) 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMENLERİMİZ 

 KÜBRA MENTE- SINIF ÖĞRETMENİ 

YARDIMCI SINIF ÖĞRTMENİ-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 

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

 

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

