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Tatilimiz nasıl geçti arka-
daşlarımızla sohbet edi-
yor ve tatilde yaptıkları-
mızın resmini yapıyoruz.                               

Türkiye'miz Projesi kap-
samında Doğu Anadolu 

Bölgesindeki evleri Google 
Earth ten inceliyoruz. 

Kıvrık Saçaklı Markette 
değerler eğitimi kitabımız-
dan işbirliği, yardımlaşma, 
sorumluluk değerlerini ka-
zandırmak için Sihirli Sü-
pürgeler etkinliğini yapıyo-

ruz.  

“Ölçüm yapıyoruz” matema-
tik etkinliğini yapıyoruz.  

Çocuklar için felsefe eğiti-
mi kapsamında ‘Filozof Ço-
cuk Serisi’ kitaplarımızdan; 
‘Arkadaşlık nedir?’ konusu-
nu  hızlı tur tekniği ile tar-

tışıyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimizde 
“Balıklı Şeyler” adlı deneyi-
ni yaparak balıkların yaşam 

şekillerini öğreniyoruz.  

Dünyamızdaki ve ülke-
mizdeki farklı mimari 

yapılardaki evleri izliyo-
ruz. 

Kendi mimari sanat çalış-
mamızı yapıyoruz. 

Geleneksel oyunlarımız-
dan ip atlama oyununu 

öğreniyoruz. 

Evimizin kapısı olmasaydı…? 
sorusunu beyin fırtınası 
yaparak cevaplıyoruz. 

 

İleri matematik kitabımız-
dan 11 rakamı ile ilgili çalış-

malar yapıyoruz.  

 

Gizemli Çizgiler Ormanı 
kitabımızdan  el-göz koordi-

nasyonunu geliştirmek ve 
küçük kas gelişimini destek-
lemek için çizgi çalışmaları 

yapıyoruz. 

Yaşayan Atatürk Kö-
şemiz için Atatürk’ü 
nasıl bir evde ağırla-
mak isterdin sorusu-

nu resmediyoruz.   

 

“Sesler Adası” kitabı-
mızdan “R” sesi ile 

ilgili çalışmalar yapı-
yoruz 

 

“I” sesi ile başlayan 
nesnelerden veya nes-
nelerin resimlerinden 

getirir misin? 

 

Sanat etkinliğimiz için 
küçük pet şişe getirir 

misin? 
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Dünyanın en sıcak ve en soğuk 
yeri neresidir? Buralarda nasıl 

evler bulunur araştırıyoruz. 

.Çocuklar İçin Felsefe eğitimi 
kapsamında  tereyağ ekmek 

yöntemi ile ‘Ada Kuralları’ oyu-
numuzu oynuyoruz.  

“Çal Kapıyı” adlı parmak oyununu 
öğreniyoruz 

Mutfak etkinliğinde 
kare ekmek, fındık 

ezmesi ve muz kullana-
rak ev yapıyoruz. 

 

Hayvanların yaşam alan-
larını öğreniyoruz. 

Balıkların yaşam alanı 
olan akvaryum sanat 

çalışmamızı yapıyoruz. 

 

 

 

Marvi HAMMER - Hayvan-
lar Dünyası ve Usta Avcı-

lar” adlı belgeseli izliyoruz. 

“Üç Küçük Domuzcuk” adlı 
hikayeyi dinliyoruz ve 

evlerin yapım aşamaları 
hakkında beyin fırtınası 

yapıyoruz.  

İleri matematik kitabı-
mızdan 12 rakamı ile ilgili 

çalışmalar yapıyoruz.  

Kukla ev sanat çalışmamızı 
yapıyoruz. 

Deprem hakkında sohbet 
ediyoruz. Depremde 

alınması gereken önlem-
leri öğreniyoruz. 

 
“Evimize- Köyümüze” 
adlı oyunu oynuyoruz. 

  
TED’in 91 .yılını kutlaya-
rak ,TED aidiyet çalış-

mamızı yapıyoruz. 

“Sesler Adası” kitabı-
mızdan “I” sesi ile ilgili 
çalışmalar yapıyoruz.  

 

 

 

Ülkemizde tarihi değeri 
olan saraylar hangileri-
dir? Resimlerini sınıfa 

getiriyoruz. 

 

 

Mimari açıdan farklı 
olan ev çeşitlerini 

(barınak, ağaç ev, apart-
man, çadır, karavan vb.)               

öğreniyoruz.   

Kıvrık Saçaklı Markette 
değerler eğitimi kitabı-
mızdan sabır, özdene-

tim, sorumluluk değerle-
rini kazandırmak için 

Şeker Testi Oyunu et-
kinliğini yapıyoruz.   
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Dolmabahçe Sarayı ve 
Topkapı Sarayı’nı mimari 

açıdan inceliyoruz.  

Mimar Sinan’ı tanıyoruz. 

Kıvrık Saçaklı Markette 
değerler eğitimi kitabı-
mızdan özdenetim değe-

rini kazandırmak için 
Nöbetçi Askerler etkin-

liğini yapıyoruz.   

Gelecekte evlerimizde nasıl  
bir teknolojik gelişme olabi-

lir sorusunu cevaplıyoruz. 

“Evimiz” tekerlemesini  
öğreniyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimizde 
“Bitkilerin Dünyası” adlı 
deneyini yaparak suyun 

gücünü keşfederek suyun 
doğaya etkilerini        

öğreniyoruz. 

 

Evlerin yapım aşamalarında 
görevli meslek gruplarını 

öğreniyoruz. 

Tamamlama  tek-
niğini kullanarak 

ev yapıyoruz. 

 

 

Çocuklar için felsefe eğiti-
mi kapsamında Gez Birleş 
Ayrıl tekniği ile ‘Mutlu Ol-
mak İçin Neye İhtiyacım 
Var? ‘ Konusunu tartışıyo-

ruz. 

Çevre düzenlemesi (peyzaj) 
nedir? Kim  yapar öğreniyo-

ruz. Okul bahçemizdeki 
çevre düzenlemesi çalışma-

larını inceliyoruz.  

Gece tasarımlı peyzaj sanat 
çalışmamızı yapıyoruz. 

 

 

İleri matematik kitabımız-
dan 13 rakamı ile ilgili çalış-

malar yapıyoruz.  

Çember şeklini öğreniyo-
ruz. Çember ile daire 
arasındaki farklılıkları 

belirliyoruz. 

Traş köpüklerini kullana-
rak çıkarma işlemleri 

yapıyoruz. 
 

Sesler Adası kitabımız-
dan ‘D’ sesi ile ilgili ça-

lışmalar yapıyoruz. 

 

Farklı yaşam alanları 
hakkında ailenle soh-

bet edebilirsin! 

“S” sesi ile başlayan 
nesnelerden veya 

nesnelerin resimle-
rinden getirir misin? 

 

 

          

 

ŞUBAT  AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

Renkler  

Geometrik şekil - Daire - Çember - Üçgen - Kare - Dik-
dörtgen - Elips - Kenar - Köşe  

Boyut - Geniş-dar  

Yön/ Mekânda Konum - Alt-üst-orta - Altında-ortasında
-üstünde - Yukarıda-aşağıda - İçinde-dışında - Uzak-
yakın - Alçak-yüksek - Sağında-solunda  

Sayı/Sayma - 1-20 arası sayılar-tanıma eşleştirme - 
Önceki   

Duyu - Sıcak-soğuk- ılık - Sert-yumuşak  

Zıt - Güzel-çirkin  

Zaman - Erken-geç 

 

Mimarı yapı olarak kendi 
odamızı tasarlıyoruz. 

 

 

Kıvrık Saçaklı Markette 
değerler eğitimi kitabı-
mızdan sabır, yardımlaş-
ma değerlerini kazandır-
mak için Kuruyemişleri 

Ayıralım etkinliğini yapı-
yoruz.   

 25 Şubat Pazartesi   26 Şubat Salı 

İglo ne demektir? Öğ-
reniyoruz. 

Mutfak etkinliği olarak 
Marsmellowlardan iglo 

yapıyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 

‘Dilimlenmiş Kek’ gör-
selinden yola çıkarak 
eşitlik ve adalet kav-
ramlarını tartışıyoruz. 

Bu ay gideceğimiz geziler: 

Mimarlık ofisi ziyaretine gidiyoruz. 

ADÜ Veteriner Fakültesi Hayvan 
hastanesine ziyarete  gidiyoruz. 

‘Saat Kulesinde Buluşa-
lım’ matematik, oyun ve 
hareket etkinliğini yapı-

yoruz.  

Geleneksel oyunlarımız-
dan ip atlama oyununu 

oynuyoruz. 

İleri matematik kitabı-
mızdan 14 rakamı ile ilgili 

çalışmalar  yapıyoruz.  

 27 Şubat Çarşamba  28 Şubat Perşembe 

Bu ay içinde yaptığımız 
etkinlikleri klasörleri-
mize koyuyor, seçtiği-

miz etkinlikleri de 
portfolyo kutumuza 

yerleştiriyoruz. 

 
 

Sesler Adası kitabı-
mızdan ‘S’ sesi ile ilgili 
çalışmalar yapıyoruz. 

 



 

Bu ünitede mevsimleri ve bu mevsimlere göre giyebileceği-
miz 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, 
Mittens, Gloves, Scarf,, Coat, Boots, Socks, Sweater, Raincoat, Umb-

rella, 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 un-
der  the chair soru ve cevaplarıyla “in, on , under” edatlarını tekrar 

ediyoruz. 

Hafta Sonu Etkinliği: Öğrendiğimiz şarkıları anne ve babanla payla-
şabilirsin.  Giysilerinin İngilizcesini söyleyebilirsin.  

Crosscurricular (Disiplinlerarası) 

Şubat ayı boyunca disiplinlerarası çalışmalarımızda sınıf öğretmenleri-
mizin öğrencilerimizle işleyecekleri Yaşam Alanları temasına paralel 
olarak İngilizce derslerimizde sanat, hikaye, şarkı, bilim ve oyun çalış-
maları yaparak konuya ait dili pekiştireceğiz 

 

 

Branş Etkinliklerimiz 

İngilizce 

Akıl Oyunları 

 

Bu  ay Akıl Oyunları dersimizde; Candy oyununu oynanacağız. Bu 
oyun ile  öğrencilerimizde gözlem, seçici dikkat, odaklanma, renk 
tanıma kopya etme ve bilgiyi transfer etme kabiliyetini geliştir-
meyi hedefliyoruz.  

Bilgisayar 
Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “8. Aktör: Sıra” 
kodlama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz ve ilk 6 etkinliği 
tamamlıyoruz. Bu etkinlikte Kod blokları kullanarak eksik kalmış 
çizimleri Aktöre komut vererek tamamlıyoruz. 

İkinci hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “8. Aktör: Sıra” 
kodlama saatini tamamlıyoruz. 

Üçüncü hafta, Make a Robot uygulamasında sanal olarak kendi 
robotumuzu tasarlıyoruz. 

Dördüncü hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “10. Sanatçı : 
Şekiller” kodlama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz. 

Akıl Oyunları 

  

Yoga dersimizde bu ay; 

Bu  ay “Kitap Kurdu ve Kitaplar” konusu ile kitapların baş kahramanları-

nın hareketlerini yaparak daha önce çalıştığımız duruşları tekrar ediyo-

ruz. Sevimli Penguen Pompoko’nun Yolculuğu hikayesi ile daha önce öğ-

rendiğimiz duruşları tekrar ederken “nehir” duruşunu öğreniyoruz. Yav-

ru Dinozor ve Aslan Kral hikayesiyle dayanışma ve dostluğun önemini 

keşfediyoruz.   

YOGA 

Bilgisayar 

 

Seramik  dersimizde bu  ay ; 

Beyaz seramik çamuru kullanılarak elle şekillendirme yaparak, 
seramik ev etkinliğini kendi yaratıcılığımızı kullanarak oluştu-
ruyor kurumaya bırakıp fırınlıyoruz. 

1. pişirimi yapılmış çalışmalarımızı seramik boyalarımızı kulla-
narak renklendiriyor parlaklık kazanması için sırlama işlemi 
uyguluyor ve fırınlayarak etkinliğimizi tamamlıyoruz. 

 

Müzik dersimizde bu ay; 

Patates Adam şarkısı öğreniyor ve şarkımıza uygun ritim 
kalıplar ile beden perküsyonu ile eşlik edilir. 

Karpuz Adam şarkısı öğreniyor ve şarkımıza uygun ritim ka-
lıplar ile beden perküsyonu ile eşlik edilir. 

Birlik ve İkilik notaların görünüşleri ve okunuşları ile ilgili et-
kinlik yapıyoruz. 

AYIN ENSTÜRMANI-Melodika 

Melodika enstrümanın  
-Bölümlerini 
-Sesini tanır. 
-Melodika sesini diğer enstrümanlar ayırt edilebilmesi için bir-
kaç şarkı dinletilir . 

Seramik 

Müzik 



 

Beden eğitimi dersimizde bu ay;  

Tabureler ve tünel kullanılarak yapılan çalışmalar ile sıçrama özelliği geliştirilir. 

Denge kalası ve merdiven sehpa kullanılarak yapılan çalışmalar ile denge becerisi arttırılır. 

Koordinasyon çalışması için el ayak merdiveni sehpanın ikinci kademesine takılır ve tırmanma hareketini önce el 
sonra ayaklar şeklinde yapması sağlanır. 

Mart Ayında görüşmek üzere 

 

Görsel Sanatlar 
 

 

Görsel sanatlar  dersimizde bu ay; 

Temamız olan Yaşam Alanlarını seramik dersi ile ortak proje yaparak pastel boylarla ev çalışması oluşturuyor ve seramiklerimizi de 
kullanarak sokak görüntüsü veriyoruz. 

Ünlü ressam “Van Gogh” kimdir tanıyacağız ve ressamın ayçiçekleri tablosunu sulu ve pastel tekniğiyle resmediyoruz. 

 

 

Beden Eğitimi 


