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5 Yaş Kasım Ayı Programı-2018 

Beş duyu organı sa-
nat çalışmamızı ya-

pıyoruz. 

‘’Benim Ellerim’’ adlı 
parmak oyununu  

öğreniyoruz. 

Adeda dikkat güç-
lendirme kitabımıza 

başlıyoruz. 

Atamızı saygıyla  

anıyoruz.  

“Resimlerle Atatürk” 
adlı slayttı izliyoruz.                                 

 

Atatürk’ün özellikle-
rinden, bahsediyoruz. 

Atatürk’ün sevdiği 
şarkılar eşliğinde Ata-
türk ile ilgili mandala 
çalışması yapıyoruz. 

Çocuklar için Felsefe 
dersi kapsamında  
Peter Reynolds’un 

Nokta isimli hikaye-
sini okuyarak,  hika-
yenin konusu üzerine   

tartışıyoruz. 

İnce kalın kavramını 
öğreniyoruz. 

Kitap Günümüz. Evden 
kitap getirerek okul 
kütüphanemizde oku-

yoruz. 

’’10 Kasım’da Ben” 
şarkısını öğreniyo-

ruz. 

Eğlenceli Bilim 
‘’Dinozorların Dün-
yası’ ’deneyini yapı-

yoruz. 

 

Gems materyalleri 
ile gruplama çalış-
ması yapıyoruz. 

10 Kasım  
Atatürk’ü Anma töreni 

yapıyoruz. 
 

Atatürk ile ilgili  
Belgesel izliyoruz. 

 

Atatürk kim-
dir? Sorunu 
yanıtlayarak 

sanat etkinliğimizi 
yapıyoruz 

 
 
 
 
 
 
Ata’mızı saygı ve 
minnetle anıyoruz.  
Ailemizle Atatürk 
ve Çocuk sevgisi 
yaptığı yenilikler 
ile ilgili sohbet 

ediyoruz. 
 

5 Kasım Pazartesi 6 Kasım Salı 7 Kasım Çarşamba 8 Kasım Perşembe 9 Kasım Cuma  Cumartesi-Pazar 

Büyümek Nedir? Bir 
şeyin büyüdüğünü nasıl 

anlarsın? sorusuna yanıt-
lar arıyoruz.  

 
Dilin bölümlerini öğrene-
rek dil resminin üzerine 
tatlı, tuzlu, acı görselle-

rini yapıştırıyoruz 
 

Tat alma deneyini yapı-
yoruz. (Tatlı, tuzlu, ekşi) 

 
 

Duyu organlarımızı 
kullanarak  örüntü 

çalışması yapıyoruz.  
 

Çocuklar için  Felse-
fesi dersi kapsamın-
da Doru çizgi filmin-
den bir kesit izleye-
rek iyilik kavramını 

tartışıyoruz. 
Ayna isimli drama 

çalışmasını yapıyoruz. 
Gems materyalleri ile 
örüntü çalışması yapı-

yoruz. 

Beslenmenin önemi ve 
ile ilgili çember zama-
nı sohbeti yapıyoruz. 

‘ 
’Selin’in Beslenme’’ 

hikayesini 
okuyoruz. 

 
Mutfak 

etkinliğinde 
‘’Turşu’’ 

kuruyoruz.  
 
 

E sesini tanıyoruz. 

‘Aidiyet  çalışması 
yaparak TED Bayrağı 

sanat etkinliğimizi 
yapıyoruz. 

 
‘’Meyveler’’ adlı oyunu 

oynuyoruz. 
6 sayısını tanıyoruz. 

Matematik kitabımız-
dan 6 sayısı ile ilgili 
çalışma sayfası yapı-

yoruz. 

  

 
 
 
 
 

İYİ TATİLLER. 

Beden ve beden bö-
lümleri; baş (ağız, diş, 

dudak, kirpik, kaş, 
saç, alın, çene, yanak, 

göz kapağı)           
öğreniyoruz.  

Vücudumuzun bölüm-
leri grup sanat çalış-

ması yapıyoruz.  
 

Geleneksel oyunları-
mızdan “Bezirgan 

Başı ”adlı oyunu öğ-
reniyoruz.  

Cumartesi-pazar 12 Kasım Pazartesi 13 Kasım Salı 14 Kasım Çarşamba 15 Kasım Perşembe 16 Kasım Cuma 

  19 Kasım Pazartesi     20 Kasım Salı 21 Kasım Çarşamba  22 Kasım Perşembe     23 Kasım Cuma Cumartesi-Pazar 
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TATİL 

 
Sağlıklı ve  

sağlıksız besinle-
rin görsellerini  

getiriyoruz. 
 

26.11.2018 27.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 30.11.2018 Cumartesi-Pazar 

Spor, uyku ve dinlen-
menin önemini öğreni-

yoruz. 

Sağlıklı sağlıksız adlı 
slaydımızı izliyoruz. 

Getirdiğimiz resimleri 
sağlıklı ve sağlıksız 

besinler olarak grup-
landırarak  sağlıklı diş 
ile çürük diş görselle-
rinin altına yapıştırıyo-

ruz. 
‘’Spor ve sağlık ‘’adlı 
şarkıyı öğreniyoruz. 

 Mikropların nerelerde 
ve niçin olduğunu hakkın-

da sohbet ederek  
hayalimizdeki mikrobu  

resimliyoruz. 
,İskelet nedir ?

Görevleri nelerdir? Öğ-
reniyoruz. 

‘ 
’Kendi İskeletim ‘’sanat 
çalışmasını yapıyoruz. 

 

Çocuk için Felsefesi 
dersi kapsamında 

“Stelite ve Yamuk Miğ-
fer” isimli hikayesini 

okuyarak,  sizce Yamuk  
Miğfer Satelite’ın öneri-

sini dikkate almalı mı? 
Sorusu üzerine tartışı-

yoruz. 

Geometrik şekillerden 
üçgen, kare ve daireyi 
pekiştirmek için Mon-
tessori Eğitim Uygula-
malarından ‘Üst üste 

yerleştirelim’ çalışmasını 
yapıyoruz.  

Acil durumlar neler-
dir? Bu gibi durumlar-
da neler yapmalııyız?

sohbet ediyoruz. 

Acil telefon numara-
ları öğreniyoruz. 

Eğlenceli bilim dersi-
mizde  ‘’Kimya Ma-
ceraları ‘’deneyini 

yapıyoruz. 

 

 

Sağlığımızı korumamı-
za yardımcı olan mes-
lekleri ailemizle birlik-

te araştırıp okulda 
arkadaşlarımızla pay-

laşıyoruz.  

 

 

Ağır mı hafif mi ma-
tematik çalışmasını 

yapıyoruz. 
Dikkat algımızı güç-
lendirmek için Gems 

materyalleri ile örün-
tü çalışması 
yapıyoruz 
NOSTALJİ 

GÜNÜ  
 
 

BÜYÜKLERİMİZİ 
OKULA DAVET EDİ-

YORUZ. 



Kasım ayı ile birlikte “TEDdy’s Ready” kitabımızın “TEDdy’s Body” 

isimli ünitesine başlıyoruz ve aşağıdaki kelimeleri öğreniyoruz.   

Body: Head,  arm,  leg,  hand,  foot/feet 

Face:  Ear,  eye,  nose,  mouth,   

Colours: Orange,  green,  yellow,  blue,  red 

Numbers: Zero (0),  One (1 ),  Two (2),  Three (3),  Four (4),  Fi-

ve (5) sayıları öğrenmeye devam edeceğiz. 

Feelings: Happy,  sad,  sleepy,  angry  

Structure: Jump,  turn around,  clap,  big/small 

Point to your (nose), Touch your (head), I have (two legs),  

Is he (happy)? How do you feel? 

How many (legs) does it have? 

Haftasonu etkinliği: Teddy’s Ready Au-

dio CD’den 20,21 ve 22. sarkıları dinleyip 

söylemeye çalışır mısın? 

Crosscurricular 

Kasım ayı boyunca disiplinler arası çalışmalarımızda TEDdy’s Ready prog-
ramımızda da işleyecek olduğumuz Body Parts (Vücudun bölümleri) keli-
melerini ve kalıplarını ilgili sanat, hikaye, şarkı ve oyun çalışmalarını kul-
lanarak pekiştireceğiz.  

Branş Etkinliklerimiz 

İngilizce 
Bilgisayar 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, ”Labirent: Hata Ayıklama” Kodlama Saat’iyle devam ediyoruz. 
Bazı hazır verilmiş kod bloklarının hatalarını çözüp doğru çalışmasını ve 
Angry Birds’ümüzün domuzcuğa ulaşmasını sağlayacağız. Eksik kalan bölümle-
rimizi tamamlayacağız. 

İkinci hafta ara çalışma olarak, Paint programımızda Ünlü Ressam Piet Mond-
rian tarzında resim yapacağız. 

Üçüncü hafta, Gerçek-Yaşam Algoritmaları üzerinde konuşacağız. İlk olarak 
bir arının bal yapma süreci hakkında fikir sahibi olacağız. Daha sonra ders içi 
etkinlik ile kodlama saatine hazırlık niteliğinde çalışmalarımızı gerçekleştire-
ceğiz. 

Dördüncü hafta: Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “7. Arı: Sıralama” kodlama 
saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz ve ilk 8 etkinliği tamamlıyoruz. 

Akıl Oyunları 

 

Akıl oyunları dersimizde bu  ay ; 

Whatzizz oyununu öğreneceğiz . Bu oyun  öğrencilerimizin 
görsel dikkat gelişimini, parça – bütün, şekil – zemin ilişkisi be-
cerilerini geliştirir ayrıca Parçadan bütünü görebilme, odaklan-
ma, Konsantrasyon ve hayal gücünü gelişimini destekler. 

  

Yoga  dersimizde bu ay; 

“Ormanda Gezinti” adlı hikayede Ağaç, Dağ, Yılan hareketlerini öğreniyoruz. 
“Güneşe Selam” serisinin hareketlerini öğreniyoruz ve ısınmak için bu seriyi 
yapıyoruz. “Gökkuşağı” hikaye kitabının resimlerine bakarak okuyoruz. Ece, 
Efe, Köpek Fındık ve Kedi Fıstık ile doğa yürüyüşüne çıkıyor onların macerala-
rına katılıyoruz. Hikaye okunurken hikayede geçen yoga hareketlerini yapıyo-
ruz. Ağaç, kedi, köpek, çiçek, köprü, yarım sandviç duruşlarını çalışıyoruz.  

 Yoga dinlenmesinde müzik eşliğinde dinlenirken nefes çalışması yapıyoruz.  

YOGA 
Seramik 

 

Seramik  dersimizde bu  ay ; 

Kasım ayı seramik etkinliğimizde beyaz seramik çamuru kullanarak 
sağlıklı beslenme ve besinlerimiz konusu işlenerek seçtiğimiz be-
sinlerimizi elle şekillendirme teknikleri uygulanılarak çamurla şekil 
veriyoruz.  

Öğretmenler günü konulu etkinliğimizde , beyaz seramik çamuru 
kullanarak çiçek etkinliği yapıyoruz kurutup fırınlayıp tüm ürünleri-
mizi seramik boyaları kullanarak renklendiriyoruz.  

Müzik 

Müzik dersimizde bu ay; 

4’lük ve 8’lik notaların görünüşleri ve okunuşları ile etkinlik yapıyoruz. 

Öğrenilen 4lük ve 8lik notları marakas enstrümanı ile çaldırılarak öğrenmeye 
devam ediyoruz. 

Ağaçkakan şarkısı öğrenilir. Şarkımıza uygun ritim kalıplar ile marakas enst-
rümanıyla eşlik edilir. 

AYIN ENSTÜRMANI-YAN FLÜT 

- Yan flüt enstrümanın 

-Bölümlerini 

-Sesini tanır. 

 - Keman sesini diğer enstrümanlar ayırt edilebilmesi için birkaç şarkı dinle-
tilir ve hangisi yan flüt acaba? Sorusuyla küçük bir etkinlik yapılır. 

 

 



Branş Etkinliklerimiz 

Görsel Sanatlar 

Görsel sanatlar  dersimizde bu ay; 

Sevimli salyangoz etkinliği yapacağız. Bunun için önce resim defterimize pastel boya ile iç içe daireler çizip her bir dairenin 
içini farklı renklerle boyayarak salyangoz kabuğunu hazırlayacağız. Ardından salyangozu renkli fon kartonunu kullanarak ke-
sip ,hazırladığımız kabuk görüntüsüne yapıştıracağız. En son göz ve antenler ile çalışmamızı tamamlayacağız. 

2Atatürk haftası sebebiyle önceden hazırlanmış çiçek kalıbının içine Atatürk fotoğrafı yapıştırılır. Öğrenciler her bir çiçek 
yaprağını istediği renk ve desende boyayarak etkinliği Renkli Atatürk Çiçeklerini tamamlamış olurlar. 

3. hafta: Krapon kağıdı baskısını öğreneceğiz. Farklı renklerde kesilip hazırlanmış krapon kağıtlarını kalp şeklindeki şablon 
çizimin içine istedikleri gibi yerleştirmeleri sağlanır. Ardından bir fırça yardımı ile renkli kağıtlar iyice ıslatıp beklenir. Bir 
süre sonra kağıtları kaldırdığımızda tüm renklerin kalbin içini doldurması sağlanarak etkinlik tamamlanmış olur. 

 

 

 

Beden Eğitimi 

 

Beden eğitimi dersimizde bu ay;  

Adımlama gelişimini, zig zag denge kalası ile yapılan çalışmalar ile koordinasyonları geliştirilir. 

Yön ve sese olan duyarlılığını geliştirmek amacıyla zil kullanarak öğrencinin gözleri kapalı bir şekilde öğretmenin zil çal-
ması, öğrencinin ses doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanır. 

Kuvvet çalışması, kol bacak karın bölgesini güçlendiren çalışmalar yapılır. Yarım şınav, mekik ve sıçrama… vb. egzersiz-
ler. Koordinasyon ve bacak kuvvetinin gelişimi için çemberler ve step tahtaları kullanılarak adımlama ,sıçrama gibi ha-
reketlerin gelişimi sağlanır. 

Aralık Ayında görüşmek üzere... 

 


