
     TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

      5 Yaş Eylül Ayı Programı-2018 

Eylül Ayında öğreneceğimiz Kavramlar: 

Renkler                                                                                                               
Geometrik şekil - Daire  

Boyut - Büyük-küçük - İnce-kalın - Uzun- kısa  

Yön/ Mekânda Konum - Ön-arka - İçeri-dışarı - Uzak-
yakın  

Sayı/Sayma - 1-20 arası sayılar (ritmik sayma)  

- Islak-kuru - Sesli-sessiz  

Duygu - Mutlu - Üzgün - Kızgın - Korkmuş - Şaşkın - 
Kaygılı (endişeli)  

Zıt - Aynı-farklı-benzer - Açık-kapalı - Hızlı-yavaş -  
Eski-yeni - Başlangıç-bitiş - Kirli-temiz - Yaşlı-genç - 
Açık-koyu - Düzenli-dağınık  

Cumartesi-pazar 17 Eylül Pazartesi 18 Eylül Salı 19 Eylül Çarşamba 20 Eylül Perşembe 21 Eylül Cuma 

Annemiz ve  
babamızla bir oyun 

oynuyoruz ve oynadı-
ğımız oyunu Pazartesi 
günü arkadaşlarımızla 
sınıfımızda paylaşıyo-

ruz.  

 

 

 

Ailem ile ilgili çember za-
manı sohbeti yapıyoruz.  

At Alkışı parmak oyununu 
öğreniyoruz. 

 

Okulda olmak çok güzel!! 
“Okuluma başladım’’ şarkı-

sını öğrenerek 

İlköğretim Haftası’nı kut-
luyoruz. 

Okulumuzu geziyor, okul 
personelimizi ziyaret edi-

yoruz. . 

 

Bütün renklerin arasında 
senin seçeceğin renk han-
gisi olurdu ? Neden? Soru-

suna cevaplıyoruz. 

Ana renkler nelerdir soh-
bet ediyoruz. Ana renkleri 

kullanarak boyama  

çalışması yapıyoruz. 

 

Aynalara yüzümüzü 

 yansıtıyoruz.  

Kendi aynamızı  

tasarlıyoruz. 

 

Öğretmenimi tanıyorum 
kendimi tanıtıyorum  

oyununu oynuyoruz. 

Okulda ilk gün el izim  

sanat çalışması  

yapıyoruz. 

Cumartesi-pazar 10 Eylül Pazartesi 11 Eylül Salı 12 Eylül Çarşamba 13 Eylül Perşembe 14 Eylül Cuma 

Sınıfımızın kurallarını konuşu-
yor, kurallar tablomuzu oluştu-
ruyoruz ve parmak baskılı ile 

imzalıyoruz. 

Ailemizle  
oynadığımız oyunları  

arkadaşlarımıza  

anlatıyor ve   oynuyoruz. 

 

Duygularım ile ilgili sohbet 
ediyoruz.. Öğretmenimizin 
anlattığı öyküde sonu boş 
bırakılan hikayeye uygun 
duyguyu canlandırıyoruz. 

 

Daire şeklini öğreniyoruz. 

Sınıfımızdaki daire şeklin-
deki nesneleri buluyoruz. 

 Daire çalışma sayfamızı    
yapıyoruz.. 

Sevimli salyangoz sanat 
çalışması yapıyoruz. 

1 sayısını tanıyoruz. 

1 sayısının üstünden geçe-
rek yazma alışması yapıyo-

ruz. 

Öt kuşum öt oyununu oyu-
nuyoruz. 

Anne ve babamızla 
birlikte’’Ailem ve Ben’’ 
konulu poster hazırla-
yarak okulumuza geti-
riyoruz.Ailemizdeki 

kişiler hakkında sohbet 
ediyoruz.(Fiziksel özel-

liklerim,sevdiklerim 
vb.konuları içerebilir) 

Büyüteçlerimizle el-ayak 
parmaklarımız ve avuç 
içlerimizi inceliyoruz.  

Her insanın parmak izleri-
nin farklı olduğunu öğreni-

yoruz.  

Parmak izlerimiz ile sanat 

etkinliği yapıyoruz.  

ŞARKI: OKULUMA BAŞLADIM 

Okuluma başladım 
Okuluma başladım hergün erken kalkarım  
Önce yüzümü yıkar saçlarımı tararım  
Kahvaltımı yaparım dişleri fırçalarım 
Elbiselerimi giyip hemen okula koşarım  
Öğretmenim çok tatlı melekmi melek  
Arkadaşlarımda var hepsi bir çiçek  
Oyunlarla şarkılarla biz eğleniriz  
Öğretmenim biz seni pek çok severiz... 



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

Aile nedir? 

Çekirdek aile ne demektir ? 

sohbet ediyoruz. 

Ailem ve Ben konulu poste-
rimizi arkadaşlarımıza 

anlatıyoruz. 

 
Klasik müzik eşliğinde mandala 

çalışması yapıyoruz. 
Öğrendiğimiz renklerden 

(sarı-kırmızı) kullanarak 2’li 
örüntü çalışması yapıyoruz. 

 

 

 

 

 

 
İsmimi söyle ,yaptığımı yap 

oyununu oynuyoruz. 
 

‘’Sınıf mevcut’ ’grafiği  
oluşturuyoruz. 

 
 

  

Benim en’lerim (en sevdi-
ğim yemek, meyve, hayvan 
vb.)  ile ilgili kimlik    kart-

larımızı oluşturuyoruz.  

Bu ayki çalışmalarımızı 
dosyalarımıza yerleştiriyo-

ruz.  

 

 

 

 
Anne ve babamızın 
mesleğini ve bu 

mesleğin  
görevlerini  
öğrenerek  

arkadaşlarımıza  
anlatıyoruz. 

Çeşitli şekil kalıpları ve 
oyun hamurları   dağıtılarak 

şekil  çıkartma çalışması 
yapıyoruz.  

Büyük küçük kavramı ile 
ilgili çalışma sayfası  

Yapıyoruz. 
 
 

 Eylül ayı boyunca tanışma oyunları oynayarak hem TEDdy hem de ar-

kadaşlarıyla İngilizce olarak tanışacağız. Kendimizi İngilizce olarak 

tanıtma kalıpları üzerinde duracağız. Sınıf kurallarımızı İngilizce ola-

rak tekrar edecek; çok kullandığımız ifadelerin üzerinde duracağız. 

Ana renkleri ve 0-3 arası sayıları İngilizcesini olarak ifade etmeyi öğ-

reneceğiz. 

Greeting:  Good morning , good afternoon,  hello,  goodbye 

Colors:  red,  yellow,  blue 

Numbers: one,  two,  three 

Structures:How are you? I’m fine, thank you. 

                    What’s your name? My name is... / I’m … 

This is (TEDdy.) 

What color is it/this? It is ..(red) 

What number is it/this? It is (two)   

 

Seramik dersimizde bu ay;  

Seramik çamur çeşitlerimizi ,seramik boyalarımızı tanıyor 
çamur yoğurma yapıyoruz. 

Bu ay temamız olan Benim Hakkımda Her Şey konulu göz 
etkinliği yapıyor ve etkinliğimizi kurumaya bırakarak ta-
mamlıyoruz 

İngilizce 

Seramik 

Beden Eğitimi 
Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Tanışma, düzenle ilgili anlatım ve kuralla konuşulur. Darbuka zil oyunu ile 
kazanılması istenen davranış üzerinde pekiştirme yapılır. 

Denge becerisinin geliştirilmesi amacıyla denge kalası ile çalışmalar yapılır. 
Öğrenciler denge kalası üzerinde 5-10 sn. bekleme, yürüme ve sıçrama ça-
lışmaları yapılır. 

Ölçme ve değerlendirme çalışması yapılır 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

Adını söyleyen Heykel oyunuyla ilk dersimizde tanışma etkinliği yapıyoruz.  

Karınca şarkısını söyleyerek , şarkıda geçen hareketleri taklit ediyoruz.  

Haydi hareketleri tekrarla oyunu ile öğrencimizin müziksel hafızalarını  destekleye-
cek ritimler  

Denizciler şarkını söyleyerek,  beden perküsyonunu kullanarak şarkıya göre hareket 
ediyoruz. 

   

Müzik 

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, bilgisayarın temel parçaları hakkında ve ne işe yara-
dıkları hakkında bilgileri öğreniyoruz. Daha sonrasında bilgisayar 
parçalarının yerine kendimizi koyup kendimizi bilgisayar parçası 
olarak tanıyoruz. 

İkinci hafta, bilgisayarın nerelerde kullanıldığı ve hayatımıza ne 
gibi kolaylıklar sağlayacağı hakkında bilgiler öğreniyoruz. Fare kul-
lanımını pekiştirmek amacıyla Stres adlı programımızı kullanıyoruz. 

Üçüncü hafta, Fare Kullanımına alışmak ve pekiştirme yapabilmek 
için Stres ve NBA adlı programları kullanıyoruz. Bu programlar 
üzerinde eğlendirici etkinlikler yapıyoruz. 

  

 

Bilgisayar 



Görsel Sanatlar 

 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

 

İlk dersimizde tanışıyoruz ve sınıfımızı tanıyoruz. Sınıf düzeni ve atölye kuralları  hak-
kında bilgi sahibi oluyoruz. 

Renkleri tanıyor uz. Sıcak ve soğuk renkleri nelerdir bunları öğreniyoruz. 

Hayvan figürlü kalıpları pastel boyalar ile renklendireceğiz. 

 

 

 

Yoga dersimizde bu ay; 

Tanışıyor ve ders kurallarımız hakkında sohbet ediyoruz. 

Mat nedir ve nasıl kullanılır öğreniyoruz. 

Yogayı seviyorum hikayesini okuyarak hikayede geçen hareketleri tanıyoruz. 

Çocuk Yogası 


