
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

6 Yaş Ekim Ayı Programı-2018 

Ekim Ayında öğreneceğimiz kavramlar: 

Geometrik şekil: Daire-Kare    Miktar: Az-Çok, Boş-Dolu, Kalabalık-
Tenha 

Yön: Yukarı-aşağı/İleri-Geri/Önünde –Arkasında/Yukarıda Aşağıda/İç-
Dış/Alçak-Yüksek 

Sayı/Sayma:1-5 Arası Sayı Sayma/1-20 Arası Ritmik Sayma 

Duyu : Sıcak-Soğuk/Sert-Yumuşak/Kaygan -Pürüzlü  

Zıt :Canlı-cansız/Düz –Eğri 

 
Bu ay gideceğimiz geziler:  
Hayvan Barınağına geziye gidiyoruz. 

Çocuk haklarını  
öğreniyoruz. Dünya   
çocuk günü şarkısını 

söylüyoruz ve 
‘Hayalimdeki Dünya’ 

sanat etkinliğini yapı-
yoruz. 

Bahçeye çıkarak gele-
neksel oyunlarımızdan 

‘İstop’ oyununu  
öğreniyoruz. 

Matematik Kitabımız-
dan  birleştirme ve 
sayma çalışmaları  

yapıyoruz.  

Şehir haritası ile evimizi 
buluyoruz ve evim nere-
de etkinliği ile ev adresi-

mizi öğreniyoruz. 
Komşu ne demek öğreni-

yoruz. 
Çocuklar için Felsefe 
eğitimi kapsamında 

‘Kopyalansaydım o ben 
olur muydu ?’ konusunu 

hikayemizle destekleye-
rek  

tartışıyoruz. 
Kare şeklini öğreniyoruz. 
Çeşitli boyutlarda daire-
lerden resim oluşturuyo-

ruz.  

‘Kıvrık nerede’ Değerler 
eğitimi Serisinin Salkım 
Saçak ormanında kitabı-
na başlıyoruz. İşbirliği, 

sabır, sorumluluk Değer-
lerini öğrenmek için 

‘Orman Marşı’ Etkinliği-
ni” yapıyoruz.            

Hayvan Barınağına gezi-
ye gidiyoruz. 

  ‘Eğlenceli bilim’ dersi-
mize başlıyoruz. Malze-
melerimizi ve deney sını-

fımızı tanıyoruz. 

Ege Bölgesi haritasını 
inceliyoruz. Aydın ve 
İncirliova’yı haritada 

buluyoruz. Ege bölgesin-
deki TED okullarını hari-

tada gösteriyoruz.  

Un üzerine ‘e’ sesini par-
maklarımızla çiziyoruz. 
Sesler Adası kitabımız-
dan “E” sesi ile ilgili ça-

lışmalar yapıyoruz. E 
sesiyle ilgili çalışmalara 
başlıyoruz. Evden getir-

diğimiz görsellerle ‘E’ 
köşesi oluşturuyoruz. 

Ege bölgesinden seç-
tiğimiz iki şehri haf-
tanın araştırmacıla-

rında dinliyoruz.  

 

 

 

Gizemli çizgiler orma-
nı kitabımızın kuklala-
rını tanıyoruz.  Hayali-
mizdeki gizemli çizgi-
ler ormanını çiziyoruz.  

 

 

 

Ailen ile birlikte 
evdeki kare nesne-
leri bulma oyunu 

oynar mısın? 

‘L’ sesiyle başlayan 
nesnelerin resimle-
rini getirir misin? 

1 Ekim Pazartesi 2 Ekim Salı 3 Ekim Çarşamba 4 Ekim Perşembe 5 Ekim Cuma  Cumartesi-Pazar 

Çocuklar için Felsefe 
eğitimi kapsamında Bir 

süper kahraman olsay-
dın nasıl bir gücün  
olsun isterdin? Ne-
den ?Sorusunun ce-

vaplarını tartışıyoruz. 

‘Kıvrık nerede’ değer-
ler eğitimi serisinin 
Salkım Saçak orma-

nında kitabından Aslan 
Sivri Diş Kolyesi et-
kinliğini yapıyoruz. 

Sorumluluk ve adalet 

Ege bölgesindeki mü-
zeleri öğreniyoruz.  

 
Kalabalık-Tenha kav-
ramlarını öğreniyoruz. 

 
‘Kavanozun içinde 

sence kaç top var ?’ 
tahmin oyununu oynu-

yoruz.  

Mutfak etkinliğinde 
Aydın’ın meşhur mey-

vesi incirli kek      
yapıyoruz. 

‘Okulum ve duygularım’   

Aidiyet çalışması   
yapıyoruz.  

 

 

Gidiyorum Gidiyorum’ 
parmak oyununu     

öğreniyoruz.  

‘L’ köşemizi oluşturu-
yoruz. Sesler adası 

kitabımızdan çalışma-
lar yapıyoruz.   

1 rakamı öğretimine 
başlıyoruz.  1 rakamı 

sezgi çalışmaları yapı-
yoruz. Sınıfımızda bir 
tane olan nesneleri sa-
yıyoruz. Tuvalet kağıdı 
ile yere 1 rakamı yapıp 
üzerinde yürüyoruz.  

İlk çizgilerim sanat 
çalışmasını yapıyoruz. 

El-göz koordinasyonunu 
geliştirmek için Gizemli 
Çizgiler Ormanı kitabı-
mızdan çizgi çalışmaları 

  

 

 

A sesiyle başlayan 
nesnelerin resimle-
rini çeşitli görsel-
lerden kesip okula 

getirir misin?  

 

 

  

Ege Bölgesi harita-
mızdan bölgemizdeki 
akarsu ve nehirleri 

öğreniyoruz. Harita-
dan konumumuza ba-

kıyoruz, ‘Batı’ yön 
kavramını              

öğreniyoruz. 

Sudoku oyunu        
oynuyoruz. 

 Matematik kitabı-
mızdan sayma (1-20 
arası) ve eşleştirme 

çalışmaları yapıyoruz.  

Cumartesi-pazar 8 Ekim Pazartesi 9 Ekim Salı 10 Ekim Çarşamba 11 Ekim Perşembe 12 Ekim Cuma 

   15 Ekim Pazartesi 16 Ekim Salı 17 Ekim Çarşamba 18 Ekim Perşembe  19 Ekim Cuma Cumartesi-Pazar 

‘İklim nedir?’ sorusu-
na cevap arıyoruz. 

Yaşadığımız bölgenin 
iklimini öğreniyoruz.  

Yukarı-aşağı/İleri-Geri/
Önünde –Arkasında/
Yukarıda Aşağıda/İç-
Dış/Alçak-Yüksek yön 
kavramlarını doğaçlama 
oyunlar ile öğreniyoruz. 

‘Rakamlar Dünyası’ 
matematik oyununu 
oynuyoruz. Kitap ça-

lışması yapıyoruz.  

Çeşitli mesleklerin kullandığı 
kıyafetleri öğreniyoruz .Bu 

meslek gruplarının görselleri ile 
sıralama çalışması yapıyoruz.. 

Çocuklar için Felsefe eğitimi 
kapsamında bir insanın farklı 

yaşlarda çekilen iki fotoğrafını 
karşılaştırıyoruz. Aynı insan 
olup olmadığını tartışıyoruz. 

Kıvrık nerede’ değerler eğitimi 
serisinin Salkım Saçak ormanın-

da kitabından, sorumluluk, 
sabır, özsaygı, işbirliği değerle-

rini kazandırmak için  ‘Orman 
borusu’ sanat etkinliğini yapıyo-

ruz.  

Duyu panosu öğrenme 
duvarı hazırlayarak ço-
cukların dokunarak his-
setmelerini sağlıyoruz. 

Tereyağı-Ekmek yönte-
mi ile Ege Bölgesi sanat 
çalışmamızı yapıyoruz. 

‘Eğlenceli Bilim’ dersi-
mizde “Kemik Avcıları”  
deneylerini yapıyoruz. 
İskelet sistemi ve bö-
lümlerini öğreniyoruz. 

Kare süngerler ile ya-
ratıcı baskı çalışması 

yapıyoruz. 

 

 

Sesler Adası kitabı-
mızdan “A” sesi ile 

ilgili çalışmalar yapı-
yoruz. A sesi köşesi 
oluşturuyoruz.  Far-

kındalık yaratmak için  
kelimeler türetiyoruz.  

Krokilerden yararlanarak 
‘İz Bulma’ etkinliğini yapı-

yoruz. ‘ 

‘Topu Tutalım 20’ye kadar 
sayalım’ oyunu oynuyoruz. 

2’ rakamı tanıma çalışma-
ları için sınıfımızda iki 

tane olan eşyaları sayıyo-
ruz.  

Gruplama ve çizgi çalış-
maları yapıyoruz.  

Matematik kitabımızdan 2 
rakamı ile ilgili çalışmalar 

yapıyoruz 
 

  
‘K’ sesiyle başlayan 

nesnelerin  
resimlerini çeşitli 
görsellerden kesip 
okula getirir misin? 

 
Yaşadığın şehirde 
ailenle gitmeyi en 
çok sevdiğin yerler 
neresi? Resmedip 
okula getiriyoruz. 

  

22 Ekim Pazartesi  23 Ekim Salı  24 Ekim Çarşamba 25 Ekim Perşembe 26 Ekim Cuma Cumartesi-Pazar 

Resimlerinden Atatürk’ün 
giyimini inceliyor, onun 
kılık-kıyafet devrimiyle 
giysilerimizde ne gibi 
değişiklikler olduğunu 

öğreniyoruz. 
  

‘3’ rakamı tanıma çalışma-
ları için sınıfımızda iki 

tane olan eşyaları sayıyo-
ruz. Gruplama ve çizgi 
çalışmaları yapıyoruz.  

Matematik kitabımızdan 
3 rakamı ile ilgili çalışma-

lar yapıyoruz. 

Yaklaşan Cumhuriyet 
Bayramı’ndan ve Ata-

türk’ün ülkemiz için öne-
minden bahsediyoruz. 

Mutfak etkinliğinde ay 
ve yıldız kurabiyesi   

yapıyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 

‘Sağlığımız için bir şey 
icat etsen bu ne olurdu?’ 
çalışmamızı yapıyoruz. 

‘Kıvrık Nerede’ Değerler 
Eğitimi Serisinin ‘Salkım 
Saçak Ormanında’ kita-

Çevremizde bulunan 
meslek grupları ile 

ilgili çember sohbeti        
yapıyoruz. 

Meslek grupları ile 
ilgili çomak kukla ça-
lışmamızı yapıyoruz. 

 

 

 

‘‘Cumhuriyet’ şarkısı 
öğreniyoruz.  

Yaşayan Atatürk kö-
şemiz için; Cumhuri-

yet bayramı etkinliği-
mizi yapıyoruz. 

K’ sesini Sesler Adası 
kitabımızdan çalışıyo-

ruz. ‘K’ sesi köşesi       
oluşturuyoruz.   

Atamızın devrimlerini 
slaydını izliyoruz.  

 

 

Bu hafta sonu 
Ata’mıza bir mek-
tup yazar mısın?  

‘İ’ sesiyle başlayan 
nesnelerin  

resimlerini çeşitli 
görsellerden kesip 
okula getirir misin? 

 

 

 

Cumhuriyet ne de-
mektir? Sorusunun 

yanıtlarını arıyoruz ve 
zihin haritamızı oluş-

turuyoruz.  
 
 
 
 

El-göz koordinasyonu-
nu geliştirmek için 

Gizemli Çizgiler Or-
manı kitabımızdan 
çizgi çalışmaları     

yapıyoruz.  

    Tema: YAKIN ÇEVREM 



 

 

 

   29 Ekim Pazartesi 30 Ekim Salı 31 Ekim Çarşamba 1 Kasım Perşembe  2 Kasım Cuma Cumartesi-Pazar 

29 EKİM  

CUMHURİYET 

 BAYRAMINIZ  

KUTLU OLSUN. 

 

“29 Ekim töreninde neler 
yapmıştık?”   çember zama-

nı sohbeti  yapıyoruz.  

29 Ekim Cumhuriyet bayra-
mı serbest suluboya çalış-

mamızı     yapıyoruz.  

‘4’ rakamı tanıma çalışmaları 
için sınıfımızda iki tane olan 
eşyaları sayıyoruz. Grupla-

ma ve çizgi çalışmaları  
yapıyoruz.  

Matematik kitabımızdan 4 
rakamı ile ilgili çalışmalar 

yapıyoruz 

Ekim ayında öğrendik-
lerimiz tekrar ediyor 
ve klasörlerimize et-

kinliklerimizi         
yerleştiriyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 
yaşanan bir problem 
durumu vererek çö-

züm önerileri dinliyo-
ruz. 

Eğlenceli bilim dersinde 
deneyle öğrendiğimiz beş 

duyu organları tekrar 
ediyoruz ve görsel hafıza-
yı desteklemek için slay-

dımızı izliyoruz.  

Beş duyumuzla ilgili eşleş-
tirme çalışması yapıyoruz.  

Beş duyu parmak oyunu 
öğreniyoruz.  

Tat alma deneyi           
yapıyoruz.  

Vücut Maketini inceliyoruz. 
Anolaji tekniği ile vücut or-

ganlarımızın   işlevlerini   
öğreniyoruz.  

Sınıfımızda sayım var! Bu 
sınıfta kaç kulak, kaç göz, 

kaç işaret parmak, kaç burun 
var? sayıyor ve matematik 

becerilerini destek için   
grafik  oluşturuyoruz.   

Eğlenceli bilim dersimizde 
“Kalbimizin Gizemi” deneyle-

rini yapıyoruz.  

 

 

10 Kasım etkinliği-
miz için Atatürk 

resmi getirir misin?  

Bu ay “TEDdy’s Ready” kitabımızın “My School” isimli ünitesine başlıyoruz 
ve aşağıdaki kelimeleri öğreniyoruz.   

Colours: Red,  Blue,  Yellow,  Green,  Orange,  Brown,  Grey,  White, ,  
Black, Burgundy, Lilac, Light /Dark Colors 

Shapes:  Circle,  Square,  Rectangle,  Triangle,  Dimond,  Oval,  Star,  
Heart,  

In the Classroom: Teacher,  Student,  Boy,  Girl, Table, Chair, Door, 
Window, Computer, Pencil, Notebook, Book, Eraser, Glue, Crayon, Ruler, 
Bin, Sellotape, Marker,Boardmarker, Paper, Schoolbag  

Numbers: 1-10 

Classroom Language: Listen (dinle),  watch (izle),  be quiet (sessiz ol),  
sit down (otur), stand up (ayağa kalk), turn around (dön), make a circle 
(halka ol), hold hands (elele tut), sing (şarkı söyle), dance (dans et) 

Structure: Who are you?/What’s your name? I’m ………… My name is 
……………………… 

How are you today? I’m fine thank you. Goodbye. See you tomorrow. 
What is this? It’s a …………  

How many?  

Do you have a …? Yes,I have/ No, I haven’t Kalıplarını öğreniyoruz. 

 Crosscurricular 

Ekim ayı boyunca disiplinlerarası çalışmaları-
mızda daha önce öğrendiğimiz daire şekline ek 
olarak kare(square) şekli ile ilgili sanat, hikaye, 
şarkı ve oyun çalışmalarına devam edeceğiz. Yön 
belirten “right-left” ve “up-down” kelimelerini 
kullanarak oyunlar oynayacağız. “Hot-cold/ 
hard-soft” sıfatlarını fen ve şarkı etkinlikle-
riyle tanıyacağız. Kuklalarla meslekleri tanıtaca-
ğız ve harita ile ilgili bazı kelimeleri öğrenece-
ğiz. 

100th Day of School (Okulun 100.günü) 

10 Eylül Pazartesi günü itibariyle her gün okulumuzun kaçıncı günü olduğu-
nu sayıyor ve TEDdy resimlerini yapıştırıyoruz. 100.güne geldiğimizde 
100.gün partisi yapacağız.  

 

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

 Code.org kodlama saati üzerinde bilgisayarsız “Happy Maps” etkinliği-
mizi yapıyoruz ve bu sayede kodlama derslerimize başlamış oluyoruz. 

Kodlama Saati üzerinden “Yapboz” saatini tamamlıyoruz. Yapboz saatini 
tamamlamamızın sebebi daha sonraki kodlama saatlerimizde ihtiyacımız 
olan kod bloklarının nasıl sürüklenip bırakılacağını öğrenmemizdir. 

“Labirent :Sıra” Kodlama Saatini tamamlıyoruz. Bu saatte Angry 
Birds’ümüzün labirent içerisinde domuzcuğa nasıl ulaşacağını kod blokları 
ile çözüyoruz. 

”Labirent: Hata Ayıklama” Kodlama Saat’indeyiz. Bazı hazır verilmiş 
kod bloklarının hatalarını çözüp doğru çalışmasını ve Angry Birds’ümüzün 
domuzcuğa ulaşmasını sağlıyoruz. 

 

 

 

Seramik dersimizde bu ay;  

Şamotlu seramik çamuru kullanarak “Yaşadığımız Şehrin” 
yöresel ürünlerini tanıyarak elle şekillendirme tekniği ile 
şekil veriyoruz. 

Yaptığımız yöresel ürünleri kurutup fırınlayıp renklendiri-
yoruz. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu Bayrak Etkinliğini 
beyaz seramik çamuru kullanarak yapıyoruz. 

 

 

Seramik 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

Karınca şarkısı söylenerek,  taklit etme yeteneği ve yansıma sesler kullanıldı ve 
uygulandı. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için Cumhuriyet Marşı çalışmaları yapılır.  
Dinozor şarkısı söyleyerek, beden perküsyonumuzu ve işitme algısı geliştirmek he-
defleniyor 

Denizciler şarkını söyleyerek beden perküsyonunu kullanarak şarkiya göre hare-
ket eder. 

Keman enstrümanın  

-Bölümlerini 
-Sesini tanır. 
-Keman sesini diğer enstrümanlar ayırt edilebilmesi için birkaç şarkı dinletilir ve 
hangisi keman acaba? Sorusuyla küçük bir etkinlik yapılır. 

Müzik 

Bilgisayar 

Akıl Oyunları 
 

Bu  ay Akıl Oyunları dersimizde; Shapy oyununu öğrenece-
ğiz .Bu oyun  öğrencilerimizde gözlem, seçici dikkat, odaklan-
ma, renk tanıma kopya etme ve bilgiyi transfer etme kabiliye-
tini geliştirmeyi hedefliyoruz.  



 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

 Koordinasyon ve denge  gelişimi için slalom çubukları ile çalışmalar yapılır .Öğretmenin 
komutu ile slalom çubuklarına tutunarak 10 sn dengede kalırlar. 

  Sürat becerisini geliştirmek amacıyla ile sıçrama ve koşu çalışmaları ile kanguru, kur-
bağa, geri geri sıçrama yürüyüşleri yaptırılır. 

Kuvvetin reaksiyon zamanının geliştirilmesi için yarım mekik ,yarım şınav ve sıçrama ça-
lışmaları yaptırılır. 

Ölçme ve değerlendirme çalışması yapılır. 

Beden Eğitimi 

Görsel Sanatlar 

Çocuk Yogası 
 

Yoga dersimizde bu ay; 

Isınma hareketleri: Omuzlar, kendine sarılma, bedenin üst kısmını bükme, boyun döndürme, 
gözler, yumurta sallanma… Hareketleri yapıyoruz.  

Balon nefesi ile oyun oynuyoruz. Vücudumuzda ki kemikleri tanıma etkinliği yapıyoruz. Seçi-
len bir arkadaşımızı kraft kâğıdına yatırıyoruz ve kalıbı çıkarıyoruz.  

Kemiklerin yerine onu ifade eden resimler yapıştırıyoruz. Tarak kemiği (tarak), Kaval kemi-
ği (kaval), Leğen kemiği (leğen), Göğüs kafesi (kuş kafesi), Parmaklar (serçe, yüzük, yüksek 
sesle konuşmayın, baş ), Kafatası (tas).  

El ve Ayak parmaklarını sayma çalışması yapıyoruz. “Küçük Dinozor” hikâye kitabı resimleri-
ne bakarak okuyoruz. Hikâye okunurken hikâyede geçen yoga hareketleri yapıyoruz. 

 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

Cumhuriyet Bayramı için hazırlık yaparak, Atatürk’ün resmiyle resim  tamamlama etkinliği 
yapıyoruz. 

Ünlü ressam Vincent  Van Gogh kimdir öğreniyor ve ünlü ressamın eserlerini tanıyoruz.  

Ressamın  ünlü tablosu olan "Yıldızlı Geceler" resmini suluboya ve pastel kullanarak ta-
mamlıyoruz. 

 

10 Kasım’ın anlam ve önemini öğreniyoruz ve duygularımızı anlatan imgesel çalışma tekniği 
ile resmimizi tamamlıyoruz. 

 

 


