
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

Nesli tükenen hayvanlar 

nelerdir? Nesli tüken-

mek üzere olan hayvan-

ları korumak için neler 

yapabiliriz? Sorularına 

yanıtlar arıyoruz. 

Nesli tükenen hayvanlar-

dan dinozoru tanıyoruz. 

“Dinozor matematik 

kartları ile matematik 

Nesli tükenmek üzere 

olan hayvanları korumak 

için neler yapabiliriz? En 

büyük dinozorun ismi 

nedir? Sorularına yanıt-

lar arıyoruz. 

En büyük ve en küçük 

dinozoru öğreniyoruz. 

Gems dinozorlar seti ile 

gruplama çalışması yapı-

yoruz. 

Sevimli Dinozor Denver” 

Eğlenceli Dinozorlar” 

adlı eğitici animasyonu 

izliyoruz.   

Çocuklar için felsefe 

eğitimi kapsamında Filo-

zof Çocuk serisinden 

Dinozor fosilleri adlı 

bütünleştirilmiş Türkçe-

sanat ve oyun etkinliği-

mizi yapıyoruz. 

Dinozor şarkısı öğreni-

yoruz. 

Eğlenceli ilim Dersimiz-

de ‘’Tısslayan Bilim’’ de-

neyimizi yaparak Yılanla-

rın dünyasını keşfederek 

Nesli Tükenen Hayvan-

lardan “Mamut”u tanıyo-

ruz ve “Mamut” konulu 

eğitici videoyu izliyoruz. 

Mamutları daha yakından 

tanıyoruz.  Mamut sulu 

boya ile sınırlı boyama 

çalışması yapıyoruz. 

Ailenle Kütüphanenin 

önemini öğrenip bi-

zimle paylaşır mısın? 

 

Çocuklarımızı   şehir 

kütüphanesine götü-

rerek birlikte üye  

olabilirsiniz? 
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Minik Tema “Kağıttan Su 

Döngüsü” etkinliği yapı-

yoruz. 

O sesini öğreniyoruz. O 

sesi köşesi oluşturuyo-

ruz. Sınıfımızda O sesi 

ile başlayan nesneleri 

grupluyoruz. O sesi ile 

ilgili eğitici  videomuzu 

izliyoruz. 

Okulumuzdaki Oradan Bu-

radan’ isimli kukla gösteri 

izliyoruz. 

Çocuklar için felsefe eğiti-

mi kapsamında ‘Mutsuz 

Prens’ isimli kısa hikayeyi 

tartışıyoruz. 

Tek çift kavramını öğrene-

rek çalışma sayfamızı yapı-

yoruz 

Kahkaha oyununu oynuyo-

Eğlenceli bilim dersi-

mizde ‘’Hayvanların 

değişen Dünyası’’ adlı 

deneyimizi yaparak 

mevsim değişimlerinde 

doğada ve canlılarda 

meydana gelen deği-

şimleri öğreniyoruz. 

8 Mart Dünya Kadınlar 

günü önemini vurgulamak 

için annelerimize minik 

bir  hediye hazırlıyoruz. 

Minik tema toprağın 

içinde neler var? Etkinli-

ğimizi yapıyoruz. Böylece 

toprağın içindeki canlı ve 

can-

sız 

 

 

Evcil hayvanların 

resmini getirir mi-

sin? 

Su döngüsü eğitici  

videomuzu izliyoruz. 

 

Minik Tema  “Musluktan 

Akan Su Nereden Geliyor?” 

ekinliğini yaparak suyun 

bizim için önemini              

öğreniyoruz.  
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Evcil hayvanlar neler-

dir ?Yaşam alanları ne-

relerdir? Öğreniyoruz. 

Tavşan sanat çalışmasını 

yapıyoruz. 

Tavşan parmak oyununu 

öğ-

Hayvanlar ve yaşadıkları 

yerler adlı çalışma say-

fasını yapıyoruz. 

Çeşitli hayvan seslerini 

dinleyerek dinlendiğimiz 

sesin hangi hayvana ait 

olduğunu bulmaya çalışı-

yor uz. 

Matematik kitap çalış-

mamızdan 7 sayısı ile 

Çocuklar için felsefe 

eğitimi kapsamında 

‘Saygı nedir ?’ sorusunu 

eğitici bir video ile tar-

tışıyoruz. 

 Hayvanlar nasıl yürürler 

adlı drama çalışmamızı 

yapıyoruz. 

Geleneksel oyunlarımız-

dan “Mendil Kapmaca” 

Hayvanlarla ilgili bilme-

celere yanıtlar arıyoruz.  

“Mutfak  etkinliğimizde 

ekmek, krem peynir, 

salatalık ve 

zeytinden 

balıklarımı-

zı yapıyo-

ruz. 

Kurt kuzu oyunu oynuyo-

Balıkların yaşam alanları 

ile ilgili sohbet ediyoruz. 

Öğrenme duvarımızdan 

balıkların yaşam alanla-

rını inceliyoruz. 

Balıklar ile ilgili sanat 

çalışmamızı yapıyoruz. 

Balıklar şarkısını öğreni-

Nesli Tükenen Hay-

vanların  resimlerini  

getirir misin? 

 

 

Dinozorlar neden 

günümüzde yoklar  

Araştırır mısın? 

 

Bahçeye çıkarak toprağı 

ve ağaçları ve topraktaki 

canlıları büyüteçlerimiz 

ile inceliyoruz. Doğada 

duyduğumuz sesleri din-

liyoruz. 

Yaşayan Atatürk Köşe-

miz için  “sanat etkinliği-

mizi yapıyoruz. 

Adeda dikkat güçlendir-

me kitabımızı yapıyoruz 

1 Mart Cuma 

 

 

‘’O’’Sesi ile başla-

yan nesnelerin re-

simlerinden getirir 

misin? 



 

BİLMECELER 

daldan dala atlarım, 

kuyruğumdan sarkarım. (maymun) 

 

pulları var, gelin değil. 

suda bulunur, kayık değil.  

avuçta kayar, sabun değil. 

bilemezsen karşımda eğil.(balık) 

 

yük görünce kaçar,  

ot körünce koşar.(eşek) 

 

uzun ayaklı,  

havucu cok sever. (tavşan) 

 

daldan dala 

kırmızı pala (sincap) 

 

ayakları kürekli.  

ne kadar da yürekli. 

suda sanki bir gemi. (ördek) 

 

BEN BİR AĞACIM  

Ben bir ağacım ( Ayakta, eller yanda, dik durulur ) 

Dallarım var benim (kollar, başın yukarısına kaldırılır, 

avuçlar kapatılır ) 

Dallarım BİR çiçek açtı ( Bir parmak açılır ) 

Dallarım İKİ çiçek açtı ( ikinci parmak açılır ) 

Dallarım ÜÇ çiçek açtı ( üçüncü parmak açılır ) 

Dallarım DÖRT çiçek açtı ( dördüncü parmak açılır ) 

Dallarım BEŞ çiçek açtı ( beşinci parmak açılır ) 

Dallarım ALTI çiçek açtı ( altıncı parmak açılır ) 

Dallarım YEDİ çiçek açtı ( yedinci parmak açılır ) 

Dallarım SEKİZ çiçek açtı sekizinci parmak açılır ) 

Dallarım DOKUZ çiçek açtı dokuzuncu parmak açılır ) 

Dallarım ON çiçek açtı ( onuncu parmak açılır ) 

Bir rüzgar çıktı Yukarıdaki kollar, bedenle birlikte 

öne doğru eğilir, sağa sola sallanır ; rüzgardan salla-

nan ağaç öykünmesi yapılır ) 

Vuvvv… vuuuvvv.. vuuuuvv… ( sesle rüzgar öykünmesi 

yapılır ) 

Yağmur yağdı ; şıp şıp şıp ( parmaklarla yağmur öy-

künmesi yapılır ) 

 

MART AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

Renkler  

Geometrik şekil - Daire - Çember - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Elips 

- Kenar - Köşe  

Miktar - Ağır-hafif - Tek-çift -  

 Yön/ Mekânda Konum - Ön-arka  

Sayı/Sayma - 1-10 arası sayıları nesnelerle ekleme çalışması - Sıfır  - 

Sıra sayısı (birinci ikinci...)  

Duyu - Tüylü-tüysüz - Islak-kuru  

Zıt - Hızlı-yavaş - Canlı-cansız - Hareketli-hareketsiz - Yaşlı-genç  
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Kütüphane haftasını  

kutluyoruz.  

Eski gazete ve dergi-

lerdeki resimleri kulla-

narak “Kendi kitabı-

mız” sanat çalışmasını 

yapıyoruz. 

Kalp  şeklini öğreniyo-

ruz. Kendi kitabımızı 

kalplerle süslüyoruz. 

 

Ağaçları ve ormanları 

korumak için nelere dik-

kat etmeliyiz? Ağaçtan 

elde edilen ürünler ne-

lerdir? Ağaçların insan-

lardan beklentileri ne-

lerdir? Sorularını cevap-

lıyoruz. 

 

 Ağaç Ailesi etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

 

Ben bir ağacım parmak 

oyununu oynuyoruz 
 

Dünya tiyatro gününü 

kutluyoruz. Tiyatro 

uyulması gereken   ku-

rallar hakkında  sohbet 

ediyoruz. 

 

Tiyatronun simgesi olan 

maske figürü 

 sanat çalışmamızı yapı-

yoruz. 

 

Çocuklar için felsefe 

eğitimi kapsamında 

‘Hayvanlar Olmasaydı?’ 

konusunu Düşün Eşleş 

Mutfak etkinliğinde 

kalp şeklinde pasta-

mızı yaparak afiyetle 

yiyoruz. 

Değerler eğitiminde 

sevgi kavramı ile ilgili 

hızlı tur tekniği ile 

düşüncelerimizi söy-

 

 

Çocuklarımız ile 

birlikte TEMA 

Vakfı’na ziyarete 

gidebilirsiniz 

 

 

 

İrmik ile öğrendiği-

miz sayıları yazma 

çalışması yapıyoruz. 

 

 TED Aidiyet  

çalışmamızı yapıyor 

ve oyununu oynuyo-

ruz. 

Bu ay öğ-

 

Bu ay gideceğimiz geziler:   

Aydın Belediyesi Çocuk kütüphanesine  

gitmeyi planlıyoruz. 



Branş Etkinliklerimiz 

İngilizce 
Mart Ayında ilk haftalar 4.ünitenin tekrarı ve çalışmalarından sonra 

Animals ünitesine başlayacağız ve bazı hayvan isimleri öğreneceğiz.  

Her zaman olduğu gibi, kitabımızdaki etkinlikleri takip ediyor, şarkılar 

dinliyor, oyunlar oynuyor ve videolar izliyoruz. Bu ünitede hayvanların 

yanı sıra bazı eylem isimlerini öğreniyoruz.  

Animals: Cat, Dog, turtle, Bird, Mouse, Monkey, Horse, Rabbit, Fish, 

Butterfly, Duck, Frog 

Action: Fly, Swim, Jump, Run, Swing 

Food: Milk, Water, Juice, Cheese, Olive, Bread, Egg 

Structures: What is it/this? It/This is a (turtle). 

What are you? I’m a (butterfly).  What can you do? I can (jump) . 

What can a cat do? It can run. kalıplarını öğreneceğiz. 

Ünite boyunca renkleri, şekilleri ve sayıları tekrar 

ediyoruz. Big, small kelimelerini hatırlıyoruz. 

Hafta Sonu Etkinliği: Ailenle “On the way to 

Camp”, “Camp Fire” şarkılarını dinleyebilirsin. 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta: Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “10. Sanatçı : Şe-

killer” kodlama saatinin işlem adımlarına devam ediyoruz. 

İkinci hafta: Make a Face uygulaması ile eğlenceli yüzler tasarlı-

yoruz ve tasarladığımız bu yüzleri bilgisayardan çıktı alıyoruz. 

Üçüncü ve dördüncü hafta:  Kodlama Saati üzerinden “11. Hecele-

me Yarışması” kodlama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz ve 

uygulama yapıyoruz. 

Bilgisayar 

Müzik 

  

Yoga dersimizde bu ay;  

Bir kurbağa kadar sakin ve dikkatli meditasyon CD'mizden  uygu-

lamalar dinleyerek kendimizi sakinleştirmeyi sağlıyoruz. 

Yoga kartlarımızdan eşini bul oyunu oynuyoruz. 

Yoga duruşlarımızdan  öğrendiğimiz yoga duruşları hikayeler oluş-

turuyoruz. 

Kayak Kampına Gidiyoruz” konusu ile öğrenilen duruşları (sandviç, 

uçak, araba, vb.) tekrar ediyoruz.  

YOGA 
 

Seramik  dersimizde bu  ay ; 

Seramik dersimizde bu ay tema konumuza uygun olarak şamotlu seramik 

çamuru kullanarak yaşam döngüsü konusu kapsamında iki boyutlu ve üç 

boyutlu özgün ürünler oluşturuyoruz.(kuş,kelebek,yaprak,çiçek,dinozor 

vs.) 

Oluşturduğumuz ürünler kuruduktan sonra renklendiriyor ve sırlama iş-

lemi yapıyoruz. 

Müzik 

Seramik YOGA 

Akıl Oyunları 

 

Akıl oyunları dersimizde bu ay ; 

Tik tak boom oyununu öğreniyoruz. Bu oyun öğrencileri-

mizde temel becerileri geliştirmeyi, eğlenirken kartlar 

arasındaki ilişkilerle denemeler yapmalarını yapmalarına 

destek olmaktadır. 

 

Müzik dersimizde bu ay; 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı programında söyleyeceği-

miz marşımızı her ders dinliyoruz. 

 

Heykel Oyunu öğreniyor ve sesleri ayırt etmeyi fark ediyoruz. 

 

O piti piti şarkımızı öğrenerek müzikteki hız değişikliklerini fark ediyo-

ruz. 

 

Ritmini Oluştur etkinliği ile dinlediğimiz müziklere kendi oluşturduğu 

ritim kalıpları ile eşlik eder. 

  

Şarkılarla hareket ediyoruz etkinliğimizle, bedenimizi ve ellerimizi kul-

lanarak belirlemiş olduğumuz hareket yapıyor ve şarkıyı söylüyoruz. 

Ses gürlüklerini yeneceğiz adlı etkinliğimizle seslerin yüksekliği ve al-

çaklığını öğreniyoruz. 



 

Beden eğitimi dersimizde bu ay;  

Kol kuvveti ile hedefe top atma çalışması yapılır.  

Çemberler kullanılarak yapılan çalışma ile belirlenen hedefe ulaşma sağlanır. 

Top ile yapılan çalışmalarla birlikte hareket edebilme becerisi gelişir 

Gözler kapalı öğretmenin komutunu duyması ile koşuya başlar reaksiyon sürati gelişir. 

Denge kalası kullanılarak yapılan çalışmalarla sıçrama özelliği gelişir. 

Görsel Sanatlar 
 

Görsel sanatlar  dersimizde bu ay; 

Renkli boya baskısı çalışması yapıyoruz. Farklı noktalara sıkılan boyaların kâğıdı katlayarak üzerine uygulanan baskı sonucu yeni renk 

oluşumlarını gözlemleme çalışması yapıyoruz. 

Suluboya ile renklendirilen arka fon kağıdın üzerine siyah beyaz keçeli kalem ile çizilen figürün kesilip yapıştırıyor  ve kolaj çalışması 

yapıyoruz. Bu etkinliğimiz iki hafta sürecektir. 

Deniz altı yaşamı proje çalışmamızı yapıyoruz. 

Serbest boyama etkinliği yapıyoruz. 

 

 Beden Eğitimi 

Nisan Ayında görüşmek üzere 

 


