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Gezegenleri tanıyo-
ruz. 

Uzaydan dünyamız 
nasıl gözüküyor? Eği-
tici videomuzu izliyo-

ruz. 

” Uzayda farklı bir 
gezegen bulsan ona 
hangi ismi verirdin? 

Soru ile beyin fırtına-
sı yapılır. 

Uzay Dansı oyununu  

oynuyoruz. 

Dünya maketini inceliyo-
ruz ve  Dünya'nın kendi 

çevresinde - güneşin 
çevresinde nasıl döndü-

ğünü gözlemliyoruz. 
“Dünya niçin döner?” 
sorusunu cevaplıyoruz. 

“A “sesini öğreniyoruz. A 
sesi köşesi oluşturuyo-

ruz.  

Gezegenler mandala ça-
lışmasını içten dışa doğ-

ru boyuyoruz. 

Güneşe en yakın ve en 
uzak gezegenler hangile-

riymiş öğreniyoruz. 

Gezegenler saç bandı 
sanat etkinliğini yapıyo-

ruz. 

Uzay deyince aklımıza 
neler geliyor ? Yanıtları 

‘Hızlı tur’ tekniği ile  
dinliyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında önem 

sıralaması etkinliği     
yapıyoruz. 

Geleneksel oyunları-
mızdan ‘Sek sek’ 

oyununu oynuyoruz.      

 Matematik kitabı-
mızdan rakamları 
tanıma çalışması    

yapıyoruz. 

Eğlenceli Bilim der-
sinde ‘Kimya Mace-

raları ’deneyini yapı-
yoruz 

    Uzaya gitmek için 
neler gerekli? Sorusu-
na top taşıma tekniği 

ile yanıt arıyoruz.  

Roket sanat çalış 

ması yapıyoruz 

Temamız ile ilgili  

bilmeceleri tahmin 

etmeye çalışıyoruz. 

 

 

 

Ailenle evinizde 
Dünya’ya en çok ben-
zeyen nesneler ne-
lerdir? Sohbet ede-
rek en ilginç olanını 
okula getirir misin? 
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Gökyüzü parmak oyununu 
öğreniyoruz. 

İnsan Hakları ve demok-
rasi haftası kapsamında 
seçim yapıyoruz Türkçe 
sanat ve yaratıcı drama 
çalışmamızı yapıyoruz 

Pipet ile pinpon topunu 
hedefe ulaştırma nefes 

etkinliği  yapıyoruz. 

 

  Çocuklar için felsefe 
dersi kapsamında ‘Bıdık 
Tavşan’ öyküsünü örüm-
cek ağı tekniği ile ta-

mamlıyoruz. Gökyüzünde 
Neler var? Şarkısını 

öğreniyoruz. 

Yıldız şeklini 
öğreniyoruz.  

Gece-gündüz 
kurabiyesi yapıyoruz. 

Hep gündüz /gece 
olsaydı ne olurdu? 

Sorusunu beyin fırtı-
nası yaparak cevaplı-

yoruz.  

Geceyi unutan fil hi-
kayesi okunur. Hikaye 
hakkında sohbet edi-

yoruz.  

Çember şeklini öğre-
niyoruz. 

Çember ve daire ara-
sındaki farkı öğreni-

yoruz. 

Daire şeklinin içini 
yırtma yapıştırma 

yöntemi ile dolduruyo-
ruz. 

Çember kapmaca oyu-
nu oynuyoruz. 

 

   Sınıfımızda kış 
köşesi oluştura-
lım, evde bu kö-
şeye uygun eş-
yalar varsa  ge-

tirir misin? 

 

Gece olunca– gündüz 
olunca gökyüzünde ne 
gibi değişiklikler olur? 
Sorularını cevaplıyoruz. 

Gece-gündüz deneyi 
yapıyoruz. 

Gece gündüz oyununu 
onuyoruz. 

Gece ve gündüz sanat 
çalışması yapıyoruz.  
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Mevsimler ve özellikleri 
nelerdir ?sohbet ediyo-

ruz. 

Mevsimler 
nasıl oluşur? 
drama çalış-

masını yapıyo-
ruz. 

Sesli örüntü (pat-küt-
pat-küt…diye devam 

eden )çalışması yapıyo-
ruz 

Kış mevsimi ile sohbet 
ediyoruz. 

Kış köşesi oluşturuyo-
ruz. 

Kardan adam 
sanat çalışması 

yapıyoruz‘ 

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

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 

Ahlaki ikilem konusu-
nu bir hikaye ile des-
tekleyerek tartışıyo-

ruz 

Zihinsel becerilerimi-
zi geliştirmek için 

olay sıralama etkinliği 
yapıyoruz. 

Gems materyalleri ile 
ritmik sayma  

çalışmaları yapıyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersi-
mizde ‘Uzay Atölyesi’ 

’deneyi 

Yapıyoruz. 

Traş köpüğü 
ile sayı yaz-

ma çalışmala-
rı yapıyoruz. 

Kıvrık nerede değerler 

eğitimi setindeki “orman 
borusu nereden geldi?” 

hikayesini okuyoruz. 

Mevsime ait görsel kesi-
lerek boşluklara yapış-
tırma çalışması yapıyo-

ruz.  

Boyum kaç eldiven eder?
Matematik çalışması 

yapıyoruz. 

 

Ailenle yıldızları ra-
hat bir şekilde  

görebileceğin ışıksız 
bir ortamda gökyüzü 
gözlem saati yapar 

mısın? 
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Yeni yıldan neler 
bekliyorum? Sanat 
çalışmamızı yapıyo-

ruz. 

Yeni yıl için okulumu-
zu süslüyoruz. 

Bir çocuk gökyüzü 
seyrederken gördüğü 
bir şey onu çok şa-

şırtmış. Acaba gökyü-
zünde sence ne gör-
müş olabilir? Resimli-

yoruz. 

Önce-Şimdi-Sonra 
kavramı ile rakamları 
kullanarak sıralama 

çalışmaları yapıyoruz. 

Puzzle yapıyoruz. 

Zencefilli Kurabiye 
Adam ile tanışıyoruz ve 
onun hikayesini dinliyo-

ruz. Hikayeyi yarıda 
durdurarak ‘Güven’ kav-
ramı üzerine çocuklar 

için felsefe dersi kapsa-
mında sohbet ediyoruz. 

Zencefilli Kura-
biye Adam  yılba-

şı kurabiyesi 
yapıyoruz.  

Yeni yıl şarkımızı öğre-
niyor ve ailemize hediye 
etmek için kozalaklar-

dan çam ağacı oluştura-
rak üzerine yeni yıl kartı 

hazırlıyoruz 

Kıvrık nerede etkinliği 
için “orman borusu” sını-
fımıza misafir olsaydı, 
onu hangi durumlarda 
kullanırdık? Sorusunu 

cevaplıyoruz. 

 

 

     

 

 

Ailenle yeni yıldan 
beklentileri hak-

kında sohbet 
eder misin? 

 

 Adeda dikkat güçlen-
dirme kitabımızı yapıyo-

ruz. 

Bu ay neler öğrendik? 
Sohbet ediyoruz. Bu ay 
içerisinde yaptığımız 

etkinlikleri klasörlerimi-
ze koyuyoruz. Seçtiği-
miz etkinlikleri portfol-
yo kutumuza yerleştiri-

yoruz 

          
ARALIK AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

* Geometrik şekil: Çember,  dikdörtgen,  yıldız 

* Boyut: Büyük– orta– küçük 

* Miktar: Yarım– tam, parça– bütün 

* Yön/ Mekânda Konum: İçinde-dışında, uzak-yakın 

* Sayı/Sayma: 1–10 arası sayıları tanıma - 1-20 arası ritmik sayma  

* Zaman: Sabah/öğle/akşam,  dün/bugün/yarın 

* Duyu: Sıcak/soğuk/ılık     Zıt Kvramlar:Karanlık-Aydınlık 

 

Bu ay BİLİM VE DENEY EVİNİ 
ziyaret etmeyi  düşünüyoruz. 

31 Aralık Pazartesi: 

Yeni kutlaması ve kostüm partisi  
yapıyoruz. 



Branş Etkinliklerimiz 

İngilizce Bilgisayar 
Bilgisayar dersimizde bu ay; 

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

İkinci hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “8. Aktör: Sıralama” 
kodlama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz ve etkinlikteki ilk 6 der-
si tamamlıyoruz. 

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 

 

Akıl oyunları dersimizde bu  ay ; 

Bu  ay Akıl Oyunları dersimizde; Shapy 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 ediyo-
ruz.  

“Yeni Yıl Partisi” isimli hikayeyi okuyarak, yoga duruşlarıyla hikayeyi 
canlandırıyoruz. 

Güneşe Selam serisinde yer alan duruşları tek tek çalışmaya devam edi-
yoruz.  

Isınma çalışmalarında artık güneşe selam serisini kullanıyoruz. 

YOGA Seramik 

 

Seramik  dersimizde bu  ay ; 

 Beyaz seramik çamurunu, elle şekillendirme teknikleri uy-
gulanılarak gece ve gündüz teması konulu ay ve güneş et-
kinliği yapıyoruz. 

Yeni yıl konulu yeni yıl  ağacı etkinliği yapıyoruz. Yaptığımız  
ürünleri, kurutup fırınlayıp seramik boyaları kullanarak 
renklendirip ,sergiliyoruz.   

Müzik 

Bu ay 3. ünitemiz olan  TEDdy’s Family and House’a başlıyoruz.  

Family Members: Mom (anne),  dad (Baba),  brother (erkek kardeş),  sister 
(kız kardeş), baby (bebek), family (aile) 

House: Living room (oturma odası),  bedroom (yatak odası),  bathroom 
(banyo), kitchen (mutfak) 

Furniture: Sofa (koltuk),  bed (yatak),  bath (küvet),  fridge (buzdolabı),  te-
levision (televizyon), telephone (telefon), toilet (tuvalet), window (pencere), 
door (kapı) 

Preposition: in (içinde) 

Bu ünite boyunca şekilleri, renkleri tekrar edeceğiz ve black (siyah) rengini öğ-
reneceğiz.  

Who is she? She is my (mom).  

This is a (kitchen)  

Where is telephone? It’s in the living room kalıplarını çalışacağız. 

Hafta Sonu Etkinliği: TEDdy’s Ready Audio CD’den  23 ve 24.  şarkıları dinle-
yip söyleyebilir misin?  

Crosscurricular 

Aralık ayı boyunca disiplinler arası çalışmalarımızda gökyüzü ve uzay teması ile 
ilgili kelimeleri ve kalıpları ilgili sanat, hikaye, şarkı ve oyun çalışmalarını kulla-
narak işleyeceğiz.  

Müzik dersimizde bu ay; 

Yengeç Kumda Dur şarkısı öğreniyoruz.  

Şarkımıza uygun ritim kalıpları ile bedenimizi müzik ile birleştirerek şarkımıza eşlik 
ediyoruz. 

Kamlumbağa Çocuk şarkısını öğreniyoruz.  

Şarkımıza uygun ritim kalıplarını beden perküsyonu ile birleştirerek şarkımıza eşlik 
ediyoruz. 

Ağaçkakan şarkısını öğreniyoruz.  

Şarkımıza uygun ritim kalıpları ve marakas enstrümanıyla şarkımıza 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. Öğrencilere piyano  tek 
tek denettirilir. 



Branş Etkinliklerimiz 

Görsel Sanatlar 

Görsel sanatlar  dersimizde bu ay; 

1.Hafta: Mono baskı nedir onu öğreniyoruz. Kağıt ölçüsünde düz bir zemin üzerine tek renk boya sürülerek yüzey boya ile  
kaplanır. Ardından parmak çizimiyle boyanın üzerine istediği resmi  çizmesi sağlanır. Çizme işlemini tamamladığında, kağıdı 
boyanın üzerine kapatıp yavaşça kaldırdığımızda çizilen resmin kağıda geçmesi ile kolay baskı etkinliği tamamlanmış olur. 

2.Hafta: Eğlenceli baskı tekniklerinden, köpük baskısını öğreniyoruz. Bunun için sıvı sabun ,su ve akrilik boya renkleri  farklı 
kaplarda karıştırılarak hazır edilir. Öğretmenin pipet yardımıyla oluşturduğu renkli köpüklerin üstüne , öğrenci sırayla resim 
kağıdını kapatarak tüm renklerin kağıda geçmesini sağlar. Kurumaya bırakılan çalışmalarla etkinlik tamamlanmış olur. 

3.Hafta:Baskı tekniklerinden iplik baskı uygulaması yapacağız. Renkli boyaya batırılan ipliği ikiye katlanmış olan kağıdın bir 
yüzüne istediği gibi yerleştirir, ikiye katlayıp üzerine bastırılır. İpin ucu kenardan çekilip çıkarılarak baskı deseni oluşması 
sağlanır. 

4.Hafta: Öğrencilerin hayal ettikleri ,istedikleri resmi yapmaları için serbest etkinlik yapıyoruz. 

 

 

Beden Eğitimi 
 

Beden eğitimi dersimizde bu ay;  

Reaksiyon sürati gelişimi için toplar kullanılarak; top sekme, topu yere vurma, top yakalama ve tek elle top yakalama hare-
ketlerinin kazanılması sağlanır. 

Sıçrama ve sürat becerisi gelişimi için trambolin ve minder üzerinde egzersizler yaptırılır. 

Bacak kuvveti gelişimi için merdiven ve sehpa kullanılarak, tırmanma ile sehpanın ucuna takılan denge kalasından aşağıya 
koşarak 

Merdiven sehpa ve denge kaslıyla öğrenci ellerini iki yana açarak denge kalası üzerinde yürür ve mindere atlar. 

Ocak Ayında görüşmek üzere 

 


