
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

6 Yaş Ocak Ayı Programı-2019 

Yeni Yıl partisi yapı-
yor ve arkadaşları-
mıza hediyelerimizi 

veriyoruz. 

 

YENİ 

YIL 

TATİLİ 

Teknolojik aletler hangileri-
dir? Zihin haritamızı oluş-

turuyoruz. 
Telefonu ilk kim icat etti  

öğreniyoruz. İlk icat edilen 
telefon ile son teknoloji ile 
üretilmiş telefonu karşılaş-

tırıyoruz  

Telefon sanat 
etkinliği   

çalışmamızı     
yapıyoruz.  

Gizemli çizgiler adası kita-
bımızdan koordinasyon be-
cerilerini geliştirmek için 

çizgi çalışmaları yapıyoruz. 

Tam saat ne demek saat maket-
lerimizi kullanarak öğreniyoruz. 
“Trik Trak” şarkısını dinliyoruz 

ve söylemeye çalışıyoruz. 
 

TED’Lİ olmak bir ayrıcalıktır 
sence neden? aidiyet çalışma-

mızı yapıyoruz. 
 
 

Eğlenceli bilim dersimizde 
‘Mıknatısım ve Ben’ deneyini 

yapıyoruz.  
“Değerler Eğitimi Kıvrık Nerede 

Çıtırtılı Parkta” kitabımızdan  
“Fasulye Rakamlar” etkinliğimizi 
yapıyoruz . Hoşgörü ve işbirliği 

değerlerini   öğreniyoruz. 

Ayın bölgesi olan Marmara 
bölgesi hakkında sohbet 

ediyoruz.  Teknolojik ola-
rak en gelişmiş olan Mar-

mara bölgesinin illerini 
keşfediyoruz ve Türkiye 
haritamıza resimlerini 

yerleştiriyoruz. 

Sesler Adası” kitabımız-
dan “Y” sesi ile ilgili çalış-

malar yapıyoruz. . 

Postaneye gitmek  için 
ailemize mektup      
hazırlıyoruz. 

 

 

 

Evden kullanmadığınız 
gazete ve dergi  

getirir misin? 
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Teknolojik araçlar han-
gileridir? Eğitici video 

ile öğreniyoruz. 

Mutfak etkinliğimizde  
teknolojik bir araç olan 
“elektrikli tost makine-
sini” kullanarak, kendi-
mize karışık tost yapı-

yoruz.  

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında fe-

dakar kurbağa hikayesini 
tartışıyoruz. 

.  

Enerji Dedektifleri ve 
Neşeli Davranışlar Ka-
vanozu bütünleştirilmiş 
Türkçe, sanat ve drama 

etkinliğini yapıyoruz.  
Yaşayan Atatürk Kö-
şemize iletişim için 
geliştirdiğimiz yeni 

teknoloji afişleri oluş-
turuyoruz. 

Adeda dikkat kitabımız-
dan çalışmalar yapıyo-

ruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında bir 
mucit olsaydın neyi icat 
etmek isterdin sorusuna 

cevap vererek kil ile 

Gazete ve dergilerdeki 
sesleri keserek isimlerimi-

zi yazıyoruz. 
 

Değerler Eğitimi Kıvrık 
Nerede Çıtırtılı Parkta” 
kitabımızdan  “Patlamış 
Mısır” etkinliğimizi yapı-
yoruz . Sabır ve işbölümü 
değerlerini öğreniyoruz. 

 
Postaneye giderek   

mektuplarımızı atıyoruz. 

Gems materyallerinden 
renkli ayıcıklarla örüntü 

ve sayma çalışması    
yapıyoruz. 

Türkiye'miz Projesi kap-
samında Marmara bölge-
sini ve bölgedeki şehir-

leri öğreniyoruz. 
 

Televizyon ,animasyon 
hakkında sohbet ediyo-

ruz.  
 

“Bay Meraklı” ismiyle 
Türkçe ’ye çevrilmiş La 
Linea animasyonunu izli-

yoruz.  
 

Matematik kitabımızdaki 
çalışmaları     yapıyoruz. 
Geleneksel oyunlarımız-
dan İp atlama oyununu 

öğreniyoruz. 

 

 PORTFOLYO  

GÜNÜNE  

DAVETLİSİNİZ. 

 

Ailenle çevre kirliliğine 
çözüm getiren bir robo-

tu artık  malzemeler 
kullanarak yapar mısın? 

 

 

Enerji tasarrufu haftasını 
kutluyor, tasarrufun önemi 
hakkında bilgi sahibi oluyo-

ruz.  

Okulumuzun belirli yerleri-
ne tasarrufu anlatan uyarı 

salonları asıyoruz. 

Enerji tasarrufu sanat 
etkinliğimizi yapıyoruz 

 

 

Sesler Adası” kitabımızdan 
“Ö” sesi ile ilgili çalışmalar 

yapıyoruz.  
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Ailemizle yaptığımız     
robotları arkadaşlarımıza 

anlatıyoruz. 

Değerler Eğitimi Kıvrık 
Nerede Çıtırtılı Parkta” 

kitabımızdan  “Kıvrık’ın Yeni 
Maceraları” etkinliğimizi 
yapıyoruz . İşbirliği ve 

sorumluluk değerlerini öğ-
reniyoruz. 

Gems materyalleriyle 
örüntü çalışması       

yapıyoruz. 

Şekiller 
sanat et-
kinliğimizi 
yapıyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 

sorumluluk kavramını 
eğitici video eşliğinde 

tartışıyoruz. 

Eğlenceli bilim dersi-
mizde ‘Sıvıların Dün-

yası’ deneyimizi     

İletişim araçları ne-
lerdir? Slayt sunumu 

izleyerek öğreniyoruz. 

Gizemli çizgiler adası 
kitabımızdan koordi-
nasyon becerilerini 

geliştirmek için çizgi 
çalışmaları yapıyoruz. 

Adeda dikkat kitabı-
mızdan çalışmalar  

yapıyoruz. 

Günlük hayatımızda 
karşımıza çıkan akıllı 

işaretlerin anlamlarını 
öğreniyoruz. 

 

Klasik müzik eşliğinde 
mandala çalışması  

yapıyoruz.  

Matematik kitabımız-
daki çalışmaları yapı-

yoruz. 

 

Gelişim Raporlarımızı  

alıyoruz  

ve 

Ailelerimizi  

sınıfımıza bekliyoruz. 

  

 

İyi 

 Tatiller! 

          

 

OCAK  AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

Geometrik şekil : Daire - Çember - Üçgen - Kare - Dik-
dörtgen - 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:  
Trik Trak Kurulunca üşenmeden 
Dinlenmeden mırıldanır 
Duyarsın işte dinlesen 
Tıkırtılar mıkırtılar 
Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak 
Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak 
Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak 
Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak 
Sabahları erken erken 
Tarlalarda gün doğarken 
Uyanır hep çoluk çocuk 
Onu izler çabuk çabuk 
Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak 
Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak 
Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak 
Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak 
Olur mu hiç çalışmamak 
Olur mu hiç çalışmamak 
Olur mu hiç çalışmamak 

Bu ay gideceğimiz geziler:  

Postaneye giderek ailemize mektup 
göndermeyi planlıyoruz. 



Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, “Connect to Dots” web uygulaması üzerinden belirli ara-
lıklarda verilmiş noktasal sayıları ritmik olarak birleştirerek resimler 
oluşturuyoruz. Bu etkinlikteki görevler 0-100 arası sayıları kapsamak-
tadır.  

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

Üçüncü hafta, Yeşim’in Yer ve Zaman evi uygulamasından Şekerleme 
etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikte karınca karakterini şeker-
lemelere yönlendirerek yer-yön kavramlarını tanıyoruz. 

 

Ocak ayının ilk haftası ile yeni ünitemize “My Clothes” (Giysilerim) başlı-
yoruz.  Her zaman olduğu gibi, kitabımızdaki etkinlikleri takip ediyor, şar-
kılar dinliyor, oyunlar oynuyor ve videolar izliyoruz.  

Bu ünitede mevsimleri ve bu mevsimlere göre giyebileceğimiz kıyafetler 
üzerine çalışıyoruz.  

Seasons: Winter,  Spring,  Summer,  Autumn (Fall) 

Types of weather: windy,  snowy, sunny,  rainy,  cloudy,   

partly cloudy 

Clothes: T-shirt, Shorts, Skirt, Hat, Sunglasses, Flip-flops, Shoes, Mit-

tens, Gloves, Scarf,, Coat, Boots, Socks, Sweater, Raincoat, Umbrella, 
Jacket, Trousers/Pants, Dress, Skirt 

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

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

Whose (hat) is this? It’s (my) hat. 

Where is my (hat)?   It’s on the table.  It’s in the 

school bag.  It’s under  the chair soru ve cevapla-
rıyla “in, on , under” edatlarını tekrar ediyoruz. 

Hafta Sonu Etkinliği: Öğrendiğimiz şarkıları an-

ne ve babanla paylaşabilirsin.  Giysilerinin İngiliz-
cesini söyleyebilirsin.  

Crosscurricular (Disiplinlerarası) 

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

 

Akıl oyunları dersimizde bu  ay ; 

Bu  ay Akıl Oyunları dersimizde; Whatzızz, Rondo vario, Shapy oyunla-
rını tekrar edeceğiz. .Bu oyunlarla  öğrencilerimizde gözlem, seçici 
dikkat, odaklanma, renk tanıma kopya etme ve bilgiyi transfer etme 
kabiliyetini geliştirmeyi 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 teknikleri uygula-
narak hayalimizde ki cep telefonunu çamurla şekil vermeye çalışıyoruz. 

Ürünümüzü kurutup fırınlayıp seramik boyaları kullanılarak renklendi-
riyor parlaklık kazandırmak için sırlama işlemi uygulayıp fırınlayıp et-
kinliğimizi tamamlıyoruz.  

Müzik 

 

Müzik dersimizde bu ay; 

Forte , Piyano , Crescendo , Decrescendo 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 ‘’ sözcüğüyle birleştirip söylüyoruz. 

İki elimizi birbirine vurarak verdiğim küçük ritim kalıplarını  

öğrencilerimizden tekrarlayarak vurmalarını istiyoruz.  

4 lük ve 8 lik notalarını orff çalgılarımızda tekrar ediyoruz. 

Neyim var şarkısına eşlik ediyoruz. 

Akıl Oyunları 



Görsel Sanatlar 

Görsel sanatlar  dersimizde bu ay; 

1.hafta: Ünlü ressam Henri Matisse ‘i tanıyoruz. Örnek resimlerinden yola çıkarak kendi kolaj tasarımlarını oluşturmaları sağ-
lanır. Bunun için önceden kesilip hazır edilen şekiller öğrencilere sunulur. Önlerinde duran siyah fon kartonlarına bu şekilleri 
istedikleri kompozisyonda yapıştırmaları istenerek çalışma tamamlanır. 

2. hafta: Suluboya tekniği kullanacağız. Bu resimde beyaz pastel boya ile yelken resmi çizmeleri sağlanır. Sulu boya ile yelkeni 
istedikleri renge boyamaları istenir. Maviye boyanan deniz resminin üstüne yelkeni boyadıkları renklerle suya renk atarak yan-
sıma oluşturmaları sağlanır. 

3.hafta: istedikleri çizim ve desenleri yapabilmeleri için serbest etkinlik yapacaklar. 

 

 

 

Beden Eğitimi 
 

Beden eğitimi dersimizde bu ay;  

Step tahtaları ve kuklalar kullanılarak kuvvet ve denge becerisi gelişimi sağlanır. 

Ayak göz koordinasyonu  ve kuvvet gelişimi için tren ipi kullanılarak yapılan çalışmalar ile kazanım sağlanır 

Top ,minder merdiven ve silindir kullanılarak bacak kuvveti ve sıçrama özelliği geliştirilir. 

Şubat Ayında görüşmek üzere 

 


