
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

  

 

Yeni Yıl partisi yapı-
yor ve arkadaşları-
mıza hediyelerimizi 

veriyoruz 

Yeni 

 Yıl  

Tatili 

 

Buluş Yapmak/İcat et-
mek” sizce ne demektir? 

Fikrimizi söylüyoruz.  

Yaşayan Atatürk köşemiz 
için Atatürk’e mektup ha-

zırlıyoruz. 

Çocuklar için felsefe eğiti-
mi kapsamında bir mucit 
olsaydın neyi icat etmek 
isterdin sorusuna cevap 

vererek kil ile hayalimizdeki 
teknolojik eşyaları icat 

ediyoruz. 

 

Eğlenceli bilim dersin-
de’ ’Mıknatısım ve 

Ben1’’ Deneyini yapıyo-
ruz. 

Geçmişte hangi   

iletişim araçları  

Kullanılıyordu öğreni-
yoruz. 

Postaneye gitmek  
için ailemize mektup      

hazırlıyoruz. 

 

 Saat nedir ve niçin kul-
lanıyoruz? Öğreniyoruz. 

  Saat sanat çalışmamızı 
yapıyoruz.  

Saatim çaldı bip bip 
şarkısını öğreniyoruz. 

Adeda dikkat kitabı-
mızdan çalışmalar  ya-

pıyoruz.  

Gems materyalleri ile 
sayma,gruplama yapıyo-

ruz. 

 

Ailenle birlikte te-
levizyon izleme ku-
rallarını konuşarak 
resimleyip okula 

getirerek arkadaş-
larına anlatır mısın? 
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Enerji tasarrufu hafta-
sını kutluyor, tasarrufun 

önemi öğreniyoruz. 

Okulumuzda tasarruf 
noktalarını belirleyerek 
uyarı yazılarını asıyoruz.  

İ sesini öğreniyoruz. İ 
sesi köşesi oluşturuyo-
ruz. Sınıfımızda İ sesi 
ile başlayan nesneleri 
grupluyoruz. İ sesi ile 

ilgili eğitici video izliyo-
ruz. Oyun hamurundan İ 

sesi oluşturuyoruz 

Sen bir bilim adamı 
olsaydın ne icat 

ederdin? Neden? 
Scamper etkinliğimizi 

yapıyoruz.  

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 
fedakar kurbağa hi-
kayesini tartışıyoruz 

Sıra-sayı çalışmaları-
mızı yapıyoruz. 

Televizyonun hayatımız 
için önemini öğreniyoruz.  

Ailemizle hazırlamış 
olduğumuz televizyon 

izleme kurallarını arka-
daşlarımıza anlatıyoruz. 

Kenar Köşe kavramını 
öğreniyoruz. 

Mutfak etkinliğimizde  
teknolojik bir araç olan 

“narenciye sıkacağı” 
kullanarak, taze meyve 

İletişim araçları neler-
dir öğreniyoruz. 

İletişim araçları ile ilgili 
bilmeleri cevaplıyoruz. 

Radyo nedir? Televizyon 
ile radyo arasındaki 

farklılıkları  öğreniyo-
ruz. 

Matematik kitabımızdan 
çalışma sayfaları yapıyo-

ruz. 

Eskiden nasıl ha-
berleşiyorduk?  

Ailenle sohbet 
eder misin? 

PORTFOLYO  

GÜNÜNE  

DAVETLİSİNİZ. 

Haberleşme araçlarının 
hayatımız için  önemini 
öğreniyoruz. Haberleş-

me slaydı izliyoruz. 

Dikdörtgen şeklini öğ-
reniyoruz. Abeslantlar 
ile dikdörtgen şeklini 
oluşturma çalışmaları  

yapıyoruz. 

 TED’Lİ olmak bir ay-
rıcalıktır sence neden? 

aidiyet çalışmamızı 
yapıyoruz. 
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Klasik müzik eşliğinde 
mandala çalışması yapı-

yoruz.  

Geometrik şekillerin 
altına saklanmış olan 

krakeri bul oyununu oy-
nuyoruz.  

Değerler eğitimi setin-
deki “Kıvrık  Nerede 

Çıtırtılı Pakta” hikayesi-
ni  okuyoruz.  

Eskiden nasıl haberleşi-
yorduk öğreniyoruz. 

 

Nesne sayı eşleştirme 
ve gruplama çalışması 

yapıyoruz. 

 

Matematik kitabımız-
dan çalışmalar yapıyo-

ruz. 

 İş birliğine dayalı topu 
düşürmeme oyununu 

oynuyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında so-

rumluluk kavramını eğiti-
ci video eşliğinde tartı-

şıyoruz. 

Gems materyalleri ile 
sayma ve sıralama 

çalışmaları yapıyoruz. 

Eğlenceli bilim dersinde 
‘’Besinlerin Yolculuğu’ 
’deneyini yapıyoruz. 

Birinci dönemde  neler 
öğrendik?     Sohbet 

ediyoruz. 

Gelişim Raporlarımızı  

alıyoruz  

ve 

Ailelerimizi  

sınıfımıza bekliyoruz 

  

İyi 

 Tatiller! 

 

  5 Yaş Ocak Ayı Programı-2019 

 

OCAK  AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

Geometrik şekil : Daire - Çember - Üçgen - Kare - 
Dikdörtgen - Elips - Kenar - Köşe  

Miktar: Para  

Yön/ Mekânda Konum : Uzak-yakın  

Sayı/Sayma : 1–20 arası sayıları tanıma ve eşleştirme - 
İlk-orta- son - Sıra sayıları (birinci, ikinci, gibi)  

Zıt: Eski-yeni - Düz-eğri - Erken-geç - Var-yok - 
Geçmiş-gelecek   

Zaman: Önce-şimdi- sonra  

ŞARKI:  
Saatim çaldı bip bip bip  
Yüzümü yıkadım şap şup şup  
Dişimi fırçaladım faş fuş fuş  
Kahvaltı yaptım ham hum hum  
Servisim geldi düt düt düt  
Okula gidiyoruz hop hop hop  
Arkadaşımla kih kih kih  
Hostes dediki şşşt şşşt şşt  
Okula geldik hey hey hey  
Servisten indik rap rap rap  
Sınıfın kapısı tak tak tak  
Herkese birden günaydın.  

 
 

Bu ay gideceğimiz geziler:  

Postaneye giderek ailemize mektup 
göndermeyi planlıyoruz. 



Branş Etkinliklerimiz 

Ocak ayının ilk haftası 3. ünitemiz olan  TEDdy’s Family and House’da 

kitabımızın kalan bölümlerini tamamlıyoruz ve hikayemizi okuyoruz.  

İkinci haftadan sonra 4.ünitemiz TEDdy’s  Clothes’a başlıyoruz.  Her 

zaman olduğu gibi, kitabımızdaki etkinlikleri takip ediyor, şarkılar dinli-

yor, oyunlar oynuyor ve videolar izliyoruz. Bu ünitede mevsimleri ve bu 

mevsimlere göre giyebileceğimiz kıyafetler üzerine çalışıyoruz.  

Clothes: Dress,  Shorts,  Skirt,  Coat,  T-shirt, Pants/Trousers, Hat, 

Sock, Boots, Shoes 

Seasons: Winter,  Spring,  Summer,  Fall/Autumn 

Structures: Put on your (coat)! Take off your (hat).  

What are you wearing? I am wearing a (blue T-shirt) kalıplarını öğrene-

ceğiz. 

Ünite boyunca renkleri, şekilleri tekrar edeceğiz. Kağıttan giysiler ha-

zırlayıp onları sınıfımızda çamaşır ipine asıyoruz.  

 

Crosscurricular (Disiplinlerarası) 

Ocak ayı boyunca disiplinlerarası çalışmalarımızda sınıf öğretmenlerimi-
zin öğrencilerimizle işleyecekleri Teknolojik Yaşam temasına paralel 
olarak İngilizce derslerimizde sanat, hikaye, şarkı, bilim ve oyun çalış-
maları yaparak konuya ait dili pekiştireceğiz.  

İngilizce Bilgisayar 
Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, “Connect to Dots” web uygulaması üzerinden belirli aralık-
larda verilmiş noktasal sayıları ritmik olarak birleştirerek resimler oluş-
turuyoruz. Bu etkinlikteki görevler 0-100 arası sayıları kapsamaktadır.  

İkinci hafta, “Make a Snowman” web uygulaması üzerinden kış temalı ken-
di kardan adamlarımızı yapıyoruz. 

Üçüncü hafta, Yeşim’in Yer ve Zaman evi uygulamasından Şekerleme et-
kinliğini gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikte karınca karakterini şekerleme-
lere yönlendirerek yer-yön kavramlarını tanıyoruz. 

Akıl Oyunları 

 

Akıl oyunları dersimizde bu  ay ; 

Whatzızz, Rondo vario, Shapy oyunlarını tekrar edeceğiz.  . Bu 
oyunlarla  öğrencilerimizde gözlem, seçici dikkat, odaklanma, renk 
tanıma kopya etme ve bilgiyi transfer etme kabiliyetini geliştir-
meyi hedefliyoruz.  

  

Yoga  dersimizde bu ay; 

“Sihirli Taşla Konuşan Hayvanlar” hikayesindeki duruşları çalışıyoruz.  

 

“Kayak Kampına Gidiyoruz” konusu ile öğrenilen duruşları (sandviç, uçak, 
araba, vb.) tekrar ediyoruz.  

 

Yoga kartlarıyla eşini bul oyunu oynuyoruz.  

YOGA 

Seramik 

 

Seramik  dersimizde bu  ay ; 

Beyaz seramik çamuru kullanılarak elle şekillendirme tek-
nikleri uygulanarak hayalimizde ki cep telefonunu çamurla 
şekil vermeye çalışıyoruz. 

Ürünümüzü kurutup fırınlayıp seramik boyaları kullanılarak 
renklendiriyor parlaklık kazandırmak için sırlama işlemi uy-
gulayıp fırınlayıp etkinliğimizi tamamlıyoruz.  

Müzik 

 

Müzik dersimizde bu ay; 

Forte , Piyano , Cresendo , Decresendo olan ses terimlerini uygulamalı 
olarak seslerle birlikte öğrencilerimizle uyguluyoruz. 

Öğrencilerimizle ses ve ritim eğitimlerine başlıyoruz. 

Piyanodan verilen tek ses ve iki ayrı seslerin tınılarını duyarak ‘’ na ‘’ söz-
cüğüyle birleştirip söylüyoruz. 

İki elimizi birbirine vurarak verdiğim küçük ritim kalıpları-
nı ,öğrencilerimizden tekrarlayarak vurmalarını istiyoruz. 



Görsel Sanatlar 

Görsel sanatlar  dersimizde bu ay; 

1. hafta: Atık malzemeleri değerlendirmek için karton kağıtları katlayarak yeni bir form kazandıracağız. Oluşturduğumuz şekil leri 
renkli boyalara batırarak baskı resim tekniğini kullanıyoruz. 

2. hafta: ‘’Renkli çemberler’’ resmi yapacağız. Çember şeklinde ki bir kalıbı renkli boyalara batırarak üst üste gelecek şekilde siyah 
fon kartonuna baskı yapması sağlanır. Boş kalan yerlere diğer renkli fon kartonlarından parçalar kesilip yapıştırarak baskı ve kolaj 
tekniğini birlikte kullanmalarını ve tasarım oluşturmalarını istiyoruz. 

3.hafta: Kolaj tekniği ile resim oluşturuyoruz. Renkli fon kartonları önceden kesilip hazır edilir. Öğrenciler bu şekillerden yola çı-
karak hayal güçlerini yansıtan figürler oluşturmaya başlıyoruz. (ev ,araba, ağaç v.s) 

 

 

 

Beden Eğitimi 
 

Beden eğitimi dersimizde bu ay;  

Öğrenciler merdiven üzerinde gösterilen hareketleri uygular.(diz çekme sıçrayış vs …) 

Plastik toplarla yapılan çalışmalar sayesinde salona dağınık şekilde yerleştirilmiş toplar yerden toplanır. Dikkat gelişimi sağlanır. 

Özgüven ve sıçrama becerisini arttırmak için tabure seti ile farklı formlarda egzersizler yapılır. 

Şubat Ayında görüşmek üzere 

 


