
     TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

      6 Yaş Eylül Ayı Programı-2018 

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

Ailemizle bir oyun 
oynuyoruz ve oynadı-
ğımız oyunu Pazartesi 
günü arkadaşlarımızla 
sınıfımızda paylaşıyo-

ruz.  

Bebekken ailenle 
çekildiğin bir fotoğ-
rafı okula getirir 

misin? 

 

“El Sıkışma Oyunu” 
Müzikle birlikte dans 

ediyor, müzik  
durduğunda bütün  

arkadaşlarımızla se-
lamlaşıyoruz. 

“Merhaba! Benim 
adım...‘Arkadaşım ve 
ben’ resim çalışması 

yapıyoruz. 

 

İlköğretim Haftası’nı 
kutluyoruz. 

Okulumuzu geziyor, 
okul personelimizi 
ziyaret ediyoruz.  

Okul bahçemizi     
büyüteçlerimizle           

inceliyoruz. 

“Sınıfımız Kaç Kişi” 
sanat etkinliğini    

yapıyoruz. 

Okul ambleminin anla-
mı ve önemini öğreni-
yoruz ve logo sanat 
çalışmamızı yapıyo-

ruz. 

“Sınıfta Kim yok” 
oyunu oynanır. 

Sayı panosunda alış-
tırmalar yapıyoruz. 

 

Okulda kimler var? 
Paylaşım çemberi 
sohbeti yapıyoruz.  

“Okulumuzda en çok 
beğendiğin yer?” ko-
nulu resim çalışmaları 

yapıyoruz. 

Benim ayakkabım 
hangisi oyunu        

oynuyoruz. 

 

Tanışma topu oyuna 
oynanır. 

Sınıfımı tanıyorum 
hangi köşede ne var 
oyununu oynuyoruz. 

 Okulum ve ben konu-
lu serbest sanat ça-
lışmamızı yapıyoruz. 

 

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

Sınıfımızın 
kurallarını 
konuşuyor, 

kurallar  
tablomuzu oluşturu-

yoruz ve parmak bas-
kılı ile imzalıyoruz.  

Ailemizle  
oynadığımız oyunları  

arkadaşlarımıza  
anlatıyor ve          
oynuyoruz. 

Makarnaları kullana-
rak arkadaşlık bilekli-

ğimizi yapıyoruz. 

Sınıfımızda kaç kişi-
yiz oyunu oynuyoruz. 

Arkadaşının aynası ol 
drama çalışmasını 

yapıyoruz. 

 

 

Öğretmen daire ile 
ilgili bilmece sorarak 

giriş yapar.   

Sınıfımıza yerlerine 
tebeşirle daireler 
çiziyoruz ve daire 
oyunumuzu oynuyo-

ruz. 

Sevimli salyangoz 
sanat etkinliğini    

yapıyoruz. 

Hadi anlat bakalım 
tekniği ile ailelerimiz-
le hakkında bilgi pay-
laşımında bulunuyo-

ruz. 

Park kurallarını öğre-
niyoruz. Ardından 

parka çıkarak arka-
daşlarımızla serbest 

oyun oynuyoruz. 

 

 

Ailemizle kendi ya-
şantılarından örnek-
lerle okul hikayeleri 
hakkında sohbet edi-
yoruz. Okulun önemi 
üzerinde duruyoruz. 

Ailelerimizin öğrenci-
lik fotoğraflarını              

inceliyoruz. 

 

Ailemizle ilgili sohbet 
ediyoruz.  

Bebeklik resimleri-
mizden birbirimizi 

tanıma oyunu        
oynuyoruz. 

Benim hakkında her 
şey posteri           

oluşturuyoruz. 

 

 

Kura ile belirlediğimiz 
“arkadaşımın vücut 
resmini” tamamlama 

sanat çalışmasını yapı-
yoruz.  

1-10 kadar rakamları 
kullanarak Twister 
oyununu oynuyoruz. 

 

 

 

“Duygularını yansıt” 
drama çalışması yapı-

yoruz. 

Gems materyalleriyle 
2’li örüntü çalışması 

yapıyoruz. 

“Beş duyu organımız” 
var şarkısını          
öğreniyoruz. 

Top taşıma tekniği ile 
“Paylaşma ve yardım-
laşma” konusunda dü-
şüncelerimizi paylaşı-

yoruz. 

“Aç kapıyı Bezirgan” 
Başı oyununu oynuyo-

ruz.  

“Dökülmeyen su dene-
yi” yapıyoruz. Neden 
dökülmediği hakkında 

tartışıyoruz. 

Zıt kavramlar ile ilgili 
çalışma sayfalarımızı 

yapıyoruz.  

Merhaba Ben Daire”  
Türkçe, Oyun ve mate-

matik etkinliği yapıyoruz 

Hayvan sesleri kullana-
rak taklit oyununu      

oynuyoruz.  

 

Çeşitli nesnelerle yön 
kavramı oyunu oynuyo-

ruz. 

Renkler ile ilgili sohbet 
ediyoruz. Okulumuzda 
hangi renk sınıflar var 

belirliyoruz.  

Sen bir renk olsaydın, 
hangi renk olmak ister-
din? Neden?” sorusuna 

cevap arıyoruz.  

Renkler şarkısını öğreni-
yoruz. 

 

Pazartesi günü Dünya 
Çocuk Günü. Haydi bu 
cümleyi tamamlayalım! 
“Çocuk olmak çok gü-
zeldir; çünkü...” Ya-
nıtlarımızı bir kağıda 

yazdırıyor ve Pazarte-
si günü okula getirmeyi 

unutmuyoruz. 
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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 çalışmaları yapılır. 

Ölçme ve değerlendirme çalışması yapılır. 

 

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. 

  

 

 Eylül ayı boyunca tanışma oyunları oynayarak hem TEDdy hem de ar-
kadaşlarıyla İngilizce olarak tanışacağız. Kendimizi İngilizce olarak 
tanıtma kalıpları üzerinde duracağız. Renkler ve sayıları kullanarak 
arkadaşlık oyunları oynayacağız. Sınıf kurallarımızı İngilizce olarak 
tekrar edecek; çok kullandığımız ifadeleri görsellerle destekleyece-
ğiz. Renkler ve 0-10 arası sayıları İngilizcesini olarak ifade etmeyi öğ-
reneceğiz.  

Greeting:  Good morning , good afternoon,  hello,  goodbye,  see you 
later 

Colors:  red,  yellow,  blue,  green,  orange,  pink,  purple,  rainbow 

Numbers: 0-10 

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

                    What’s your name? My name is... /  

                     Who are you? I’m … 

                     This is (TEDdy.) 

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

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

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

Adını Söyleyen Heykel oyunuyla ilk dersimizde bir tanışma etkinliği yapıyoruz.  

Haydi Ritmi Tekrarla oyunu ile öğrencilerimizin müziksel hafızalarını destekleyecek ritimler 
vererek ,öğrencilerimizin tekrarlamasını istiyoruz. 

Şarkı Söyle Dans Et şarkısını beden perküsyonunu kullanarak öğreniyoruz.  

Uzun Kulaklı Tavşan şarkısı dans ve Orff tekniğini kullanarak öğreniyoruz. .  

   

Müzik 

Bilgisayar 

 

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 

Seramik İngilizce 



Görsel Sanatlar 

 

Çocuk Yogası 

 

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. 

 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

 

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

Renkleri tanıyoruz. Sıcak ve soğuk renkleri nelerdir bunları öğreniyoruz. 

Pastel boyaları kullanarak manzara resmi yapıyoruz. 


