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Beş duyu organı sanat 
çalışmamızı yapıyoruz. 

 

 

 

 

İleri matematik kitabımız-
dan 5 rakamı ile ilgili çalış-
ma sayfalarını yapıyoruz. 

Kıvrık Nerede’ Değerler Eğitimi 
Serisinin ‘Salkım Saçak Orma-
nında’ kitabından, sorumluluk, 
işbirliği değerlerini kazandır-
mak için  ‘Paylaşmak Güzeldir” 

Kızılay” ne demektir? 
öğreniyoruz. Kızılay ça-
dırı adlı sanat çalışması 

yapıyoruz.  

Kızılay Eğitim Filmi vide-
omuzu izliyoruz. Kızılay 
şarkısını     öğreniyoruz. 

Çocuklar için Felsefe 
dersi kapsamında  Pe-
ter Reynolds’un Nokta 
isimli hikayesini okuya-
rak,  hikayenin konusu 
üzerine      
tartışı-
yoruz. 

Atamızı saygıyla anı-
yoruz. “Resimlerle 
Atatürk” adlı slaytı        

izliyoruz.  

Atatürk’ün özellikle-
rinden, farklı yönle-
rinden bahsediyoruz.  

“Atatürk” şiirini         
öğreniyoruz.  

“Atamıza” isimli sanat 
etkinliğini yapıyoruz.. 

 

Atatürk’ün ülkemiz için 
yaptığı yeniliklerle ilgili 

sohbet ediyoruz. Yenilik-
ler slaydımızı izliyoruz. 
Getirdiğimiz resimlerle 

Atatürk posteri          
oluşturuyoruz.  

“Atatürk Ölmedi” şarkısı-
nı öğreniyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimiz-
de “Görüyorum, Duyuyo-
rum, Biliyorum adlı de-
neyini yaparak beş duyu 

organının işlevlerini   

10 Kasım Atatürk ’ü Anma töre-
nine yapıyoruz. Atatürk belge-

seli     izliyoruz. 
 

Atatürk’ü görmüş olsaydın Ona 
ne söylemek isterdin?    resimli-

yoruz. 
 

İ’ sesini Sesler Adası kitabımız-
dan çalışıyoruz. ‘İ’ sesi köşesi    

oluşturuyoruz.   

İç Anadolu bölgesinden seçtiği-
miz iki şehri haftanın araştır-

macılarında dinliyoruz. 

Türkiye'miz Projesi kapmasın-
da İç Anadolu bölgesini ve 

bölgedeki şehirleri öğreniyo-
ruz. 

 
 
 
 
 

 
Ata’mızı saygı ve 
minnetle anıyoruz.  

 
“N” sesi ile başla-
yan nesneler veya 
resimlerinden ge-

tirir misin? 

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 ve Büyümek-
le ilgili eğitici filmimizi 

izliyoruz. 
 

El-göz koordinasyonun 
gelişiminin desteklenme-
si için  Geometrik şekil-

lerden üçgeni            
öğreniyoruz.  

Çocuklar için Felsefe 
derrsi kapsamında Doru 
çizgi filminden bir kesit 
izleyerek iyilik kavra-

mını tartışıyoruz. 

Dikkat algımızı güç-
lendirmek için Gems 
materyalleri ile 2’li  

örüntü çalışması          
yapıyoruz. 

Vücudumuz şarkısını 
beden hareketleriyle 
birlikte öğreniyoruz. 

 
Kıvrık  Uçan Ada’da de-
ğerler eğitimimi kitabı-
mızdan problem çözme 
becerilerini geliştirmek 
için Resim Duvarı sanat 

etkinliğini yapıyoruz                             

Beslenme ve tüketim alış-
kanlıkları ile ilgili çember 
zamanı sohbeti yaparak, 

“Sağlık alışverişi” etkinliği-
mizi tamamlıyoruz.   

Mutfak etkinliğinde 
‘’Turşu’’ kuruyoruz.  

Okuma-yazma çalışmamızda 
‘N’ sesini Sesler Adası kita-

bımızdan yapıyoruz. 
 

 ‘Geometrik şekillerden 
üçgen, kare ve daireyi pe-
kiştirmek için Montessori 
Eğitim Uygulamalarından 
‘Üst üste yerleştirelim’ 
çalışmasını yapıyoruz.  

Organ maketimizi inceleye-
rek vücudumuzdaki iç or-

ganları   öğreniyoruz.  

Beden Eğitimi öğretmenimi-
zi sınıfa davet ederek spo-
run önemini öğreniyoruz ve 
spor dalları hakkında soh-

bet ediyoruz. Okulumuzdaki 
basketbol salonunda bas-

ketbol oynuyoruz. 

Aidiyet  çalışması kapsa-
mında  Türkiye'deki TED 
Okullarını öğreniyor ve 
okulların üzerine meşale 

yapıyoruz. 

  

  

“O” sesi ile başla-
yan nesneler veya 

resimlerinden   
getirir misin? 

  

Beden ve beden bölümleri; 
baş (ağız, diş, dudak, kir-
pik, kaş, saç, alın, çene, 

yanak, göz kapağı)           
öğreniyoruz. 

Bedenim grup sanat çalış-
masının birinci aşamasını 

yapıyoruz.  

İleri matematik kitabımız-
dan 6 rakamı ile ilgili çalış-
ma sayfalarını yapıyoruz. 

Gems materyalleri ile 
örüntü çalışması yapıyo-

ruz. 

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 

 

 

ARA 

TATİL 

 
 
 

Uyku sırasında çe-
kildiğin bir fotoğ-
rafın varsa okula 

getirir misin? 
 

26.11.2018 27.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 30.11.2018 Cumartesi-Pazar 

Spor, uyku ve dinlen-
menin önemini         
öğreniyoruz.  

Hareket hayattır diye-
rek “Macera Adası” 

ekinliğimizi yapıyoruz.  

Geleneksel oyunları-
mızdan “Bezirgan Başı 
”adlı oyunu öğreniyo-

ruz.  

İleri matematik kitabımız-
dan 7 rakamı ile ilgili çalışma 

sayfalarını yapıyoruz. 

Dil ve düşünme becerile-
rinin gelişimini destekle-
mek için “Yerli Yemişler” 
adlı tekerlemeyi öğreni-
yoruz ve besinlerle ilgili 
bilmeceleri cevaplıyoruz.  

Çocuklar için Felsefe 
dersi kapsamında 

“Stelite ve Yamuk Miğ-
fer” isimli hikayesini 

okuyarak,  sizce Yamuk  
Miğfer ,Satelite’ın 

önerisini dikkate almalı 
mı?  

Sorusu üzerine tartışı-
yoruz. 

Hangi besinin vücudumu-
zun neresine iyi geldiğini 
öğrenmek için büyük bir 

insan vücudu üzerine 
besinleri                    

yerleştiriyoruz.   

Küçük kas becerilerini 
desteklemek için balık 
kılçığı sanat etkinliği 

yapıyoruz.  

Eğlenceli Bilim dersi-
mizde “Uzay Atölyesi” 
adlı deneyini yaparak 

güneş sistemi ve geze-
genleri tanıyoruz.  

Kıvrık  Uçan Ada’da de-
ğerler eğitimimi kitabı-
mızdan hoşgörü sabır 

değerlerini kazandırmak 
için Sihirli Kelimeler 

sanat ve drama etkinli-
ğini    yapıyoruz 

Okuma-yazma çalışma-
mızda ‘O sesini Sesler 

Adası kitabımızdan yapı-
yoruz.  

Sen söyle oyunu    
oynuyoruz. 

 

 

Bilinen kaç tane 
Gezegen var araş-
tırıp resimlerini 

getiri misin? 

 

 

 

Gizemli çizgiler orma-
nı kitabımızdan el göz 
koordinasyonunu ge-
liştirmek amacıyla 

çizgi çalış-
maları  

yapıyoruz. 
 

NOSTALJİ 
GÜNÜ  

 

BÜYÜKLERİMİZİ 

OKULA DAVET EDİYO-
RUZ. 

          



Bu ay “TEDdy’s Ready” kitabımızın “My Body” isimli ünitesine başlıyoruz ve bu 
ünitemizde vücudumuz, duygularımız ve duyularımız hakkında kelimeler ve cüm-
le kalıpları öğreniyoruz. Tekil çoğul kavramları üzerinde de duracağız.  

Body: Head,  Arm(s),  Leg(s),  Shoulder(s),  Knee(s),  Toe(s),  Hair,  Finger(s),  
Hand(s), Foot/Feet, Neck, Chin, Cheeks, Eye-brows 

Hair types: wavy,  curly,  straight 

Face: Eye(s), Nose, Mouth, Tongue, Tooth/Teeth, Ear(s),  

Feelings: Happy,  Sad,  Scared,  Angry,  Sleepy,  Sick,  Surprised,  Tired 

Senses: Taste,  Hear,  Touch,  Smell,  See 

Extended vocabulary: monster,  big-small, tall, long, short. 

“This is my (nose).”  “These are my (legs).” I have (two eyes) 

“I am ( happy).”  “Are you (sad)?” 

“I can (smell) a (flower)”  “I can ( taste) a (lemon)” kalıplarını çalışacağız. 

Renkleri, sayıları ve şekilleri bu ay boyunca tekrar edeceğiz.  

Hafta Sonu Etkinliği: Teddy’s Ready! Audio CD’den 17,18,19,20 ve 21. şarkıla-
rı dinleyip söylemeye çalışır mısın? 

Crosscurricular 

Kasım ayı boyunca disiplinler arası çalışmalarımızda TEDdy’s Ready 
programımızda da işleyecek olduğumuz Body Parts (Vücudun bölümleri) 
kelimelerini ve kalıplarını ilgili sanat, hikaye, 
şarkı ve oyun çalışmalarını kullanarak pekiştire-
ceğiz.  

 

 

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 bölümlerimizi ta-
mamlayacağız. 

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 et-
kinlik ile kodlama saatine hazırlık niteliğinde çalışmalarımızı gerçekleştirece-
ğiz. 

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

 

Bu ay Yoga dersimizde; “Ormanda Gezinti” adlı hikayede Ağaç, Dağ, Yılan hareketleri-
ni 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 maceralarına katılıyo-
ruz. Hikaye okunurken hikayede geçen yoga hareketlerini yapıyoruz. Ağaç, kedi, kö-
pek, çiçek, köprü, yarım sandviç duruşlarını çalışıyoruz.  

 Yoga dinlenmesinde müzik eşliğinde dinlenirken nefes çalışması yapıyoruz.  

 

 

YOGA 

 

 

Bu  ay Akıl Oyunları dersimizde; Whatzizz oyununu öğreneceğiz .Bu oyun  öğren-
cilerimizin görsel dikkat gelişimini, parça – bütün, şekil – zemin ilişkisi becerile-
rini geliştirir ayrıca Parçadan bütünü görebilme, odaklanma, Konsantrasyon ve 
hayal gücünü gelişimini destekler. 

 

 

Seramik dersimizde bu ay; 

Kasım ayı seramik etkinliğimizde beyaz seramik çamuru kullana-
rak sağlıklı beslenme ve besinlerimiz konusu işlenerek seçtiğimiz 
besinlerimizi elle şekillendirme teknikleri uygulanılarak çamurla 
şekil veriyoruz.  

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

 

 

Müzik dersimizde bu ay; 

 4lük ve 8lik notaların görünüşleri ve okunuşları ile ilgili etkinlik yapılır. 

Öğrenilen 4lük ve 8lik notları davul enstrümanı ile çaldırılarak pekiştirilir.  

 Neyim var şarkısı öğrenilir. 

Şarkımıza uygun ritim kalıplar ile davul enstrümanıyla eşlik edilir. 

AYIN ENSTÜRMANI-YAN FLÜT 

- Yan flüt enstrümanın 

-Bölümlerini 

-Sesini tanır. 

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



 

Görsel sanatlar dersimizde bu ay; 

Ünlü ressam Pablo Picasso kimdir? eserleri nelerdir tanıyıp, öğreneceğiz. Natürmort nedir? örnek çalış-
malarını inceleyip öğreneceğiz. Resimlerindeki geometrik biçimlerinden yola çıkarak ,pastel boya ile ken-
di natürmort çalışmalarını yapacaklar. 

“Pablo Picasso'sun “ünlü bir tablosunun yarısını kesip kağıtlarına yapıştıracağız. Yarım olan bu çalışmayı 
pastel boya ile çizerek tamamlaması sağlanır. 

Öğretmenler günü için öğrencilerimiz, pastel ve sulu boya tekniğini kullanarak  öğretmenlerinin bir res-
mini çizecekler. 

Serbest konulu etkinlik yapacaklar 

 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Adımlama ve koordinasyon geliştirilmesi için çember ve atep tahtaları ile çalışıyoruz. 

Birlikte hareket edebilme becerisi kazandırmak için bayrak ve kurulu parkur oluşturuyoruz. 

Merdiven ,sehpa ve el ayak merdiveni ile yapılan çalışmalarla koordinasyon ve kuvveti gelişir. Top ve 
denge kalası ile hedefe top atma ve esneklik becerisi kazandırılır. 

 


