
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

6 Yaş Aralık Ayı Programı-2018 

Aralık Ayında öğreneceğimiz kavramlar: 

Renkler  

Geometrik şekil - Çember - Dikdörtgen - Elips - Yıldız  

Boyut - Büyük-Orta-Küçük Miktar - Yarım-tam - Parça-Bütün  

Yön/ Mekânda Konum - İçinde-dışında - Uzak-Yakın  

Sayı/Sayma - 1–15 arası sayıları tanıma - 1-20 arası ritmik sayma  

Duyu - Sıcak-Soğuk-Ilık Zıt - Karanlık-Aydınlık  

Zaman - Önce-şimdi-sonra - Sabah-Öğle-Akşam - Dün-Bugün-Yarın  

 
Bu ay BİLİM VE DENEY EVİNİ 
ziyaret etmeyi  düşünüyoruz. 

Uzay deyince aklımıza 
neler geliyor ? Yanıtları 

‘Hızlı tur’ tekniği ile  
dinliyoruz. 

Uzay hakkında neleri 
merak ediyoruz ? Soru-

suna yanıt arıyoruz.  
Zihin haritası            
oluşturuyoruz. 

 
Değerler Eğitimi “Kıvrık 

Nerede Uçan Ada’da” 
kitabımızdan “Sihirli 

Bulut Tozları” etkinliğini 
yapıyoruz. Sevgi, saygı, 
hoşgörü, adalet, sorum-

luluk değerlerini       
öğreniyoruz. 

‘Uzay yolculuğu’ hikaye-
mizi okuyoruz.  

 
Uzaya yolculuk drama, 
sanat, matematik çalış-

mamızı yapıyoruz.  
 

Güneş Sistemi eğitici 
videomuzu izliyoruz. 

 
Eğlenceli Bilim dersi-
mizde ‘Uzay Atölyesi’ 
deneyimizi yapıyoruz. 

 
Çocuklar için felsefe 

eğitimi kapsamında önem 
sıralaması etkinliği     

yapıyoruz. 

Uzaya gitmek için neler 
gerekli? Sorusuna top 
taşıma tekniği ile yanıt 

arıyoruz.  
 

Astronotların ne iş yap-
tıklarını konuşuyoruz.  

 
Yırtma-yapıştırma tekni-
ği ile Astronot kıyafeti 

ve füze  yapıyoruz.  
 
 
 

Önce-Şimdi-Sonra kav-
ramı ile rakamları kulla-
narak sıralama çalışma-

ları yapıyoruz. 

Uzay gemisi nedir? Ne 
işe yarar ? Dans et ko-
nuş tekniği ile yanıt arı-
yoruz. Çeşitli süsler ve 
boyalar ile ‘Kendi Uzay 
Gemimizi’ tasarlıyoruz. 

 
Matematik kitabımızdan 

rakamları tanıyorum 
çalışmamızı yapıyoruz. 

 
Gizemli Çizgiler Ormanı 
kitabımızdan el-göz ko-
ordinasyonunu geliştir-
mek ve küçük kas gelişi-
mini desteklemek için 

çizgi çalışmaları        

Ayın bölgesi olan Karadeniz 
bölgesi hakkında sohbet 

ediyoruz. Haftanın araştır-
macısı etkinliği kapsamında 
Karadeniz Bölgesinden seç-
tiğimiz bir ilimizi araştır-
ması için  bir çocuğa görev 

veriyoruz. 
 

Geleneksel oyunlarımızdan 
‘Sek sek’ oyununu bahçede 

oynuyoruz. 
 

Sesler Adası kitabımızdan 
‘M’ sesi ile ilgili çalışmalar 

yapıyoruz. 
Türkiye'miz Projesi kapmasın-

da Karadeniz bölgesini ve 
bölgedeki şehirleri öğreniyo-

ruz. 

Pazartesi günü 0,25 
lik üç adet boş su 
şişesi getirir misin? 
Bakalım bize uzayı 
anlatan bir hikaye 

kitabı, dergi vs. bu-
labilecek misin?  

 
“U” sesi ile başlayan 

nesnelerden veya nes-
nelerin resimlerinden 

getirir misin? 
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Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 

‘Bıdık Tavşan’ öyküsü-
nü örümcek ağı tekniği 

ile tamamlıyoruz.  

 Matematik kitabımız-
dan rakamları tanıma 
çalışması yapıyoruz. 

 
Göktaşı kurabiyesi  

yapıyoruz. 

Gece-gündüz oyunu oynuyo-
ruz. Gece ve gündüzün 
oluşumunu öğreniyoruz. 

Gece– gündüz katlama sa-
nat çalışmamızı yapıyoruz. 

   
Değerler Eğitimi Kıvrık 

Nerede “Çıtırtılı Parkta” 
kitabımızdan  Fasulye ra-
kamlar’ etkinliğimizi yapı-
yoruz ve işbirliği-hoşgörü 

değerini öğreniyoruz. 

Gems materyallerinden 
renkli karelerle sayma ve 

örüntü çalışması       
yapıyoruz. 

 

Elips geometrik şeklini 
öğreniyoruz. Yırtma ya-
pıştırma yöntemi ile şek-

lin içini dolduruyoruz.  
 

Matematik eğitimi kap-
samında zaman sıralama-
ları çalışmamızı yapıyo-

ruz.  
 

Gizemli Çizgiler Ormanı 
kitabımızdan el-göz ko-
ordinasyonunu geliştir-
mek ve küçük kas gelişi-
mini desteklemek için 

çizgi çalışmaları         
yapıyoruz. 

Yıldızlar hakkında sohbet 
ediyoruz. Takım yıldızlarını 

öğreniyoruz. 
 
 

Takım yıldızları stem çalış-
mamızı yapıyoruz.  

 
TED’I sevmem için 100 
neden bularak aidiyet 
çalışmamız yapıyoruz. 

Sesler Adası kitabımız-
dan ‘U’ sesi ile ilgili çalış-

malar yapıyoruz. 

 

Hafta sonu, geceleri   
gökyüzünü inceleyip   

gördüklerini  resmede-
rek bizimle paylaşır 

mısın? 

“T” sesi ile başlayan 
nesnelerden veya nesne-
lerin resimlerinden geti-

rir misin? 

  

 

Dünyamızın uydusu ne-
dir, öğreniyoruz.  Ayın 
evreleri konusunda eği-
tici videomuzu izliyoruz.                    

Ayın yüzünü pamuk bas-
kısıyla oluşturuyoruz.   

Değerler Eğitimi “Kıvrık 
Nerede Uçan Ada’da” 
kitabımızdan “saygılı 

Davranıyorum” etkinliği-
ni yapıyoruz. Saygı de-

ğerini öğreniyoruz. 
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Mevsim nedir ?Mevsimler 
nasıl oluşur ? Sorusuna 
Gez-Birleş-Ayrıl tekniği 

ile cevap arıyoruz.  

Mevsimler sanat çalışma-
mızı yapıyoruz. 

Değerler Eğitimi “Kıvrık 
Nerede Çıtırtılı Parkta” 
kitabımızdan  “Çıtırtılı 

Park Yapıyoruz” etkinliği-
mizi yapıyoruz . İşbirliği  

değerini öğreniyoruz. 

Köşelenme tekniği ile ‘en 
güzel Mevsim’ çalışmamızı 

yapıyoruz. Seçtiğimiz mevsi-
min özelliklerini söyleyerek 

arkadaşlarımızı en güzel mev-
sim olduğuna ikna etmeye 

çalışıyoruz.  

Eğlenceli Bilim dersimizde 
‘Çılgın Kimya’ deneyimizi   

yapıyoruz.  

Çocuklar için felsefe eğitimi 
kapsamında Ahlaki  İkilem 

temalı bir hikayeyi           
tartışıyoruz. 

Yağmur nasıl oluşur ?Gökkuşağı 
ne zaman oluşur? Gibi sorular 

ile hava olayları hakkında beyin 
fırtınası yapıyoruz. 

İp ve pipetleri kullanarak yağ-
mur konulu sanat çalışmamızı 

yapıyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimizde 
‘Çılgın Kimya’ deneyini’ yapa-
rak  asit ve bazı öğreniyoruz.  

 

Matematik kitabımızdan çalış-
malar yapıyoruz. 

Su döngüsünün nasıl oldu-
ğu öğreniyor ve “su döngü-

sü” sanat çalışmamızı          
yapıyoruz 

 
‘Bu Bizim Öykümüz’ adlı 

Türkçe Dil, Sanat ve Dra-
ma etkinliğini yapıyoruz.  

 
Gizemli Çizgiler Ormanı 

kitabımızdan el-göz koor-
dinasyonunu geliştirmek 
ve küçük kas gelişimini 
desteklemek için çizgi 
çalışmaları yapıyoruz. 

“Şıp şıp ile tıp tıp” adlı 
hikayeyi dinliyoruz ve 
hikayenin resmini yapı-

yoruz. “Su Taneleri” adlı 
şarkımızı dinliyoruz. 

“Sesler Adası” kitabı-
mızdan ‘T” sesi ile ilgili 
çalışmalar yapıyoruz 

Gems materyallerinden 
renkli karelerle sayma 
ve örüntü çalışması 

yapıyoruz 

 

Ailenle  2019 
takvimini     

oluşturup bizimle 
paylaşır mısın? 

“Ü” sesi ile başlayan 
nesnelerden veya nes-
nelerin resimlerinden 

getirir misin? 

24 Aralık Pazartesi  25 Aralık Salı  26 Aralık Çarşamba 27 Aralık Perşembe 28 Aralık Cuma Cumartesi-Pazar 

Takvim nedir, ne işe yarar, 
sınıfımızda paylaşım çembe-
rinde kullandığımız takvim 
üzerinde konuşuyoruz. Yılın 

son gününe geri sayım        
başlatıyoruz. 

Evde hazırladığımız takvimleri 
inceleyerek    öğreniyoruz. 

“Değerler Eğitimi Kıvrık Nere-
de Çıtırtılı Parkta” kitabımız-
dan  “Doğadaki Canlıların İş-
birliği” etkinliğimizi yapıyo-

ruz . Yardımlaşma ve işbirliği 
değerlerini öğreniyoruz. 

Zencefilli Kurabiye Adam ile 
tanışıyoruz ve onun hikayesini 

dinliyoruz. Hikayeyi yarıda 
durdurarak ‘Güven’ kavramı 

üzerine ,çocuklar için  felsefe 
dersi kapsamında sohbet ediyo-

ruz. 

Kartonda numaralanmış sayıları 
alt alta dizerek çam ağacı oluş-

turuyoruz. 

Oluşan çam ağacının her satırı-
na üzerindeki sayı kadar nesne 

yapıştırarak süslüyoruz.. 

Zencefilli Kurabiye Adam  
yılbaşı kurabiyesi yapıyoruz.  

Yeni yıl şarkımızı 
öğreniyor ve 

ailemize hediye 
etmek için koza-

laklardan çam 
ağacı oluşturarak üzerine 
yeni yıl kartı hazırlıyoruz. 

Öğrendiğimiz şekilleri tek-
rar ediyoruz. Şekiller ile 

matematik ve sanat eşleş-
tirme çalışmamızı          

yapıyoruz.  

Yuvarlak masa yöntemi ile 
‘Yeni yıl deyince’ adlı grup 

sanat çalışmamızı          
yapıyoruz. 

“2018 yılında en çok 
seni ne mutlu etti?” 
çember zamanı soh-

beti yapıyoruz. 

Yeni yılda ne hediyesi 
istiyorum? Sanat ça-
lışmamızı yapıyoruz. 

Yeni şarkımızı tekrar 
ediyoruz. 

 

 

Büyüklerimiz eskiden bir-
birleriyle nasıl haberleşi-
yordu. Bu konuyla ilgili 

ailenle sohbet eder misin? 

“Y” sesi ile başlayan nes-
nelerden veya nesnelerin 
resimlerinden getirir mi-

sin? 

 

 

Sesler Adası” kitabı-
mızdan “Ü” sesi ile 

ilgili çalışmalar      
yapıyoruz. 

Bu ay neler öğrendik? 
Sohbet ediyoruz. Bu 
ay içerisinde yaptığı-
mız etkinlikleri kla-
sörlerimize koyuyo-

ruz. Seçtiğimiz etkin-
likleri portfolyo kutu-
muza yerleştiriyoruz 

TEMA: GÖKYÜZÜ VE UZAY 

 
31 Aralık Pazartesi: 
Yeni kutlaması ve kostüm partisi  
yapıyoruz. 



Yeni ayla beraber 3.ünitemiz olan “My Family/My House (Ailem/Evim)” geçiyo-
ruz.  

Family Members: Mother/Mum/Mummy (Anne), Father/Dad/Daddy (Baba), 
Brother (Erkek kardeş) Sister (Kız kardeş), Baby (Bebek), Grandma,
(Büyükanne) Grandpa (Büyükbaba), Family (Aile)  

My House: House (Ev),  Roof (Çatı),  Living room (Oturma Odası),  Bedroom 
(Yatak Odası), Bathroom (Banyo), Kitchen (Mutfak), Garden (Bahçe)  

Prepositions: in (içinde)/on(üstünde)/under(altında)kelimelerini öğreniyoruz.   

Furniture: Chair,  Table,  Sofa,  Lamp,  Television,  Telephone,  Curtains,  
Bed, Wardrobe, Shelf, Toys, Bath, Mirror, Sink, Toilet, Cupboard, Fridge, 
Sink, Carpet, Oven,  

Who is this? She/he is my (mother) 

This is (my family)  

Who is in the (bedroom)? 

Where is the (television)?  

The (television) is in/on/under the (table).  

It is (in) the living room. 

kalıplarını çalışacağız.  

Hafta Sonu Etkinliği: Öğrendiğimiz aile fertle-
rini, odaları ve eşyaları İngilizce olarak ailenle 
paylaşabilirsin.  

Crosscurricular 

Aralık ayı boyunca disiplinler arası çalışmalarımız-
da gökyüzü ve uzay teması ile ilgili kelimeleri ve 
kalıpları ilgili sanat, hikaye, şarkı ve oyun çalışma-
larını kullanarak işleyeceğiz.  

 

YOGA 

 

 

Seramik dersimizde bu ay: 

 Beyaz seramik çamurunu, elle şekillendirme teknikleri uy-
gulanılarak gece ve gündüz teması konulu ay ve güneş etkin-
liği yapacağız.  

Yeni yıl konulu yeni yıl  ağacı etkinliği yapıyoruz kurutup fı-
rınlayıp seramik boyaları kullanarak renklendirip fırınlıyor 
ve sergiliyoruz.   

 

 

 

Taş şarkısını öğreniyor ve şarkıya uygun  uygun ritim kalıpları ile beneimi-
zi müzik ile birleştirerek şarkıya eşlik ediyoruz. 

Deli deli kulakları küpeli şarkısı öğreniyor ve şarkıya uygun  uygun ritim 
kalıplar ile bedenimizi müzik ile birleştirerek eşlik ediyoruz. 

Kara Kedi şarkısı öğreniyoruz.  Şarkımıza uygun ritim kalıpları ile davul 
enstrümanıyla  şarkıya eşlik ediyoruz. 

AYIN ENSTÜRMANI-PİYANO 

-Piyano enstrümanın 
-Bölümlerini 
-Sesini tanır. 

 Keman sesini diğer enstrümanlar ayırt edilebilmesi için birkaç şarkı dinletilir 
ve hangisi piyano  acaba? Sorusuyla küçük bir etkinlik yapılır.  
 

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “7. Arı: Sıralama” kodla-
ma saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz tüm etkinliği tamamlıyoruz. 

İkinci hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “8. Aktör: Sıralama” kod-
lama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz ve etkinlikteki ilk 6 dersi ta-
mamlıyoruz. 

Üçüncü hafta, 8. Aktör: Sıralama kodlama saatinin tüm etkinliklerini 
tamamlıyoruz. 

Dördüncü hafta, Paint programımızda geometrik şekil eklemeyi ve içe-
rilerini renk ile doldurmayı öğreneceğiz. 

 

Akıl oyunları dersimizde bu ay;  

Rondo Varıo oyununu öğreneceğiz . Bu oyun  öğrencilerimizde gözlem,  seçici 
dikkat, odaklanma, renk tanıma kopya etme ve bilgiyi transfer etme kabiliyetini 
geliştirmeyi hedefliyoruz. 

 

 

 

Yoga dersimizde bu ay;  

Ağaç, kedi, köpek, çiçek, köprü, yarım sandviç duruşlarını tekrar ediyoruz.  

“Yeni Yıl Partisi” isimli hikayeyi okuyarak, yoga duruşlarıyla hikayeyi canlandı-
racağız.  

Güneşe Selam serisinde yer alan duruşları tek tek çalışmaya devam ediyoruz.  

Isınma çalışmalarında artık güneşe selam serisini kullanıyoruz. 

 

 



Görsel sanatlar dersimizde bu ay; 

1.Hafta:Ayın teması olan Güneş sisteminden yola çıkarak ‘’gece ve gündüz ‘’resmi çalışması yapacağız. Bu-
nun için defterimize pastel boya yardımıyla büyük bir daire çizip yarısını güneş diğer yarısını ay olarak 
çizeceğiz. Güneşli tarafın çevresini aydınlık renklerle boyarken ,ay tarafında kalan bölümü gece karanlığı 
ve yıldız çizimiyle renklendireceğiz. 

2.Hafta ve 3. Hafta: iki ders saati sürecek olan bu etkinliğimiz de Ünlü ressam Monet ‘i ve eserlerini ta-
nıyacağız. Meşhur nilüfer resimlerinden yola çıkarak kendi empresyonist çalışmamızı oluşturacağız. Pas-
tel boya ile nilüfer çiçeklerimizi çizdikten sonra suluboya yardımıyla gölümüzü renklendirerek çalışma-
mızı tamamlayacağız. 

4. Hafta: Yılbaşı etkinliği için’’ kardan adam ve ailesi ‘’resmi yapacağız. Bunun için mavi renkli fon kartonu 
üzerine beyaz pastel boya yardımıyla büyükten küçüğe kardan adam resimleri çizeceğiz. Atkı ve şapka 
gibi aksesuarlarla ailemizi süsleyecek ve etkinliğimizi tamamlamış olacağız. 

 

 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Merdiven ve merdivenin sehpa kullanılarak yapılan çalışmaları ile kuvvet ve denge becerisi gelişir. 

Zig zag denge tahtası ve step tahtaları kullanılarak yapılan çalışmalar ile denge ve esneklik gelişimi ça-
lışmaları yapılır. 

Patlayıcı kuvvet ve sürat becerisi gelişir. Trambolin ve kuklalar kullanılarak çapraz yerleştirilmiş kukla-
lar arasından slalom yaparak geçer hızını kesmeden tramboline çift ayak sıçrar ve 3 kez sıçramasını 
yaptıktan sonra yerdeki mindere atlar. 

Zil kullanarak yaptırılan egzersizlerle reaksiyon zamanı ve dikkat becerisinin gelişmesi hedeflenir. 

Ocak Ayında görüşmek üzere 

 


