
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

 Minik tema “Burada 

Kimler Yaşıyor” etkin-

liği ile ekolojik yaşama 

giriş yapıyoruz. 

Gizemli Çizgiler Or-

manı kitabımızdan ça-

lışmalar  yapıyoruz. 

Sesler Adası kitabı-

mızdan ‘B’ sesi ile ilgili 

çalışmalar yapıyoruz. 

 

 

Ekolojik Yaşam ne-

dir?  ailen ile konu-

şup bizimle payla-

şır mısın? 

 

1 Mart Cuma  Cumartesi-Pazar 

Yaşam alanları hakkında 

sohbet ediyoruz. Öğrenme 

duvarımızdaki yaşam alanla-

rını inceliyoruz. 

Çocuklar için felsefe eğiti-

mi kapsamında ‘Mutsuz 

Prens’ isimli kısa hikayeyi 

tartışıyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimizde 

“Fosil Kâşifleri” adlı deneyi-

ni yaparak geçmişteki hay-

van ve bitki türlerini inceli-

Okulumuzdaki Oradan Bu-

radan’ isimli kukla göste-

risini izliyoruz. 

Bir Kelebeğin Yaşam dön-

güsü  eğitici videosu-

nu inceliyoruz. 

Kelebeğin yaşam dön-

güsü sanat etkinliğini   

yapıyoruz. 

Bahçeye çıkarak ‘Çevredeki 

Sesler’ oyunu oynuyoruz.  

Kurbağaların yaşam 

döngülerini öğreniyo-

ruz. 

Kurbağaların yaşam 

döngülerini anlatan 

sanat etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

Gizemli Çizgiler Or-

manı kitabımızdan ça-

Ekolojik yaşam içerisindeki 

hayvanlarla ilgili bilmecele-

re yanıtlar arıyoruz.  

Tavşan parmak oyununu 

öğreniyoruz. Tavşan kaç 

oyunu oynanır. 

8 Mart Dünya Kadınlar günü 

önemini vurgulamak için 

annelerimize çiçek hazırlı-

yoruz. 

 

  

 

Evde geri dönüşüm 

malzemesi       

biriktirip getirir 

misin? 

 

 

Ekolojik yaşam içerisinde 

kimler  vardır hızlı tur 

tekniği ile öğreniyoruz. 

Hayvan seslerini dinleyerek 

dinlendiğimiz sesin hangi 

hayvana ait olduğunu bul-

maya çalışıyor ve hayvan 

taklitleri yapıyoruz. 

Kıvrık Saçaklı Markette 

değerler eğitimi kitabımız-

dan Sorumluluk ve özdene-
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Kıvrık Saçaklı Markette 

değerler eğitimi kitabı-

mızdan dürüstlük değer-

lerini kazandırmak için 

Dürüstlük Oyunu etkinli-

ğini yapıyoruz.  

Tavuğun yaşam döngüsü 

sanat etkinli-

ğini        yapıyo-

ruz. 

Geri dönüşüm  neden önemlidir 

düşüncelerimizi paylaşıyoruz. 

Hangi malzemeler tekrar geri 

dönüştürülebilir   öğreniyoruz. 

Neleri geri dönüştürebiliriz? 

“Geri Dönüşüm” kavram harita-

mızı oluşturuyoruz. 

Çocuklar için felsefe eğitimi 

kapsamında ‘Saygı nedir ?’ 

sorusunu eğitici bir video ile 

tartışıyoruz.  

Mutfak etkinliğinde “Bayatlayan 

Çeyko Ve Arkadaşları 

geri dönüşüm eğitici 

videosunu izliyoruz. 

Geri dönüşüm sanat  

etkinliğimizi yapıyoruz. 

 

Geri dönüşüm malzeme-

lerini ayrıştırma oyunu 

oynuyoruz. 

Organik tarım alanımıza 

Su Hayattır’ şarkısını 

söylüyoruz.  

İleri matematik kitabı-

mızdan 16 sayısı ile ilgili 

çalışmalar yapıyoruz. 

Minik Tema  “Musluktan 

Akan Su Nereden Geli-

yor?” ekinliğini yapıyo-

ruz ve Suyun hayatımız-

Minik Tema “Kağıttan Su 

Döngüsü” etkinliği yapa-

rak su döngüsündeki 

aşamaları keşfediyoruz. 

Gizemli Çizgiler Ormanı 

kitabımızdan çalışmalar 

yapıyoruz 

 

Sesler Adası kitabımız-

  

 

Orman haftası ile 

ilgili resimler geti-

rir misin? 

18 Mart Pazartesi  19 Mart Salı  20 Mart Çarşamba 21 Mart Perşembe 22 Mart Cuma Cumartesi-Pazar 

Sanat etkinliğinde  

renkli köpüklerle 

baloncuklar yapıyo-

ruz. 

Kıvrık Saçaklı Markette 

değerler eğitimi kitabı-

mızdan sorumluluk değer-

lerini kazandırmak için 

Sorumluluklarımı Biliyo-

rum etkinliğini yapıyoruz. 

‘Su Hayattır’ şarkısını söy-

lüyoruz.  

Eğlenceli Bilim dersimizde 

“Hareketli Dünya 1” adlı 

deneyini yaparak mevsimle-

ri, gece ve gündüzü öğreni-

yoruz.  

Çocuklar için felsefe eğiti-

mi kapsamında Filozof Ço-

cuk serisinden ‘Hayal Gücü 

Ne İşe Yarar ?’ isimli hika-

yeyi tartışıyoruz. 

Bitkiler canlı mıdır? Beyin 

fırtınası yaparak sohbet 

ediyoruz. 

Organik Tarım alanımıza   

domates ve biber ekiyoruz. 

Minik Tema “ Sınıf Bahçe-

si” etkinliğini yaparak bitki-

lerin büyüme sürecini göz-

lemleyerek yenebilir otları 

tanıyoruz. 

İleri matematik kitabımız-

Yaşayan Atatürk Köşe-

miz için  “Atatürk’ün 

Yaşam Döngüsü “konulu 

sanat etkinliğimizi ya-

pıyoruz. 

Orman haftası ile ilgili 

eğitici video izliyoruz. 

 

 

Ailenle Kütüphane-

nin önemini öğre-

nip bizimle payla-

şır mısın? 

 

 

Dünya Su Gününü kutlu-

yor ve suyun yaşamımız 

için önemini anlatan su 

belgesi izliyoruz. 

 

 

 

Sesler Adası kitabımız-

dan ‘G’ sesi ile ilgili çalış-



Hayvanlardan elde etti-

ğimiz besin gruplarını   

öğreniyoruz.  

 

Gördüğün kişi kim oyunu 

oynuyoruz. 

Çocuklar için felsefe 

eğitimi kapsamında 

‘Hayvanlar Olmasaydı?’ 

konusunu Düşün Eşleş 

Dünya Tiyatrolar gü-

nü kutluyoruz. Tiyat-

ro ile sinema arasın-

daki farklar hakkında 

sohbet ediyoruz. 

Kendi tiyatro maske-

mizi yapıyoruz.  

 

Nesli tükenen hayvanlar 

hangileri öğreniyor ve ne-

den bazı hayvanları nesli 

tükendiğini konuşuyoruz. 

Dinozor sanat çalışmamızı 

yapıyoruz. 

TED Aidiyet çalışmamızı 

yapıyor ve oyununu oynuyo-

ruz. 

Gems materyalleri ile 2’şer 

2’ şer ritmik sayma çalışma-

Kış uykusu ne demek-

tir neden bazı hayvan-

lar kış uykusuna  ya-

tar 

öğre-

niyoruz. 

 

 

 

  

 İlkbaharda mey-

dana gelen deği-

şiklikleri gözlemle-

mek için ailenle 

parkta           

yürüyebilirsin! 

 

  

Kütüphane haftasını  

kutluyoruz.  

Sınıf kütüphanemizde 

tamir gereken kitapları 

yeniliyoruz.  

Kıvrık Saçaklı Markette 

değerler eğitimi kitabı-

mızdan sorumluluk de-

ğerlerini kazandırmak 

için Sorumluluklarımı 
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MART AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

Renkler  

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

Kenar - Köşe - Ok işareti  

Miktar - Ağır-hafif - Tek-çift - Eşit  

 Yön/ Mekânda Konum - Ön-arka  

Sayı/Sayma - 1-20 arası sayıları nesnelerle ekleme çalışması - Sıfır  - 

Sıra sayısı (birinci ikinci...)  

Duyu - Tüylü-tüysüz - Islak-kuru  

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

 
Bu ay gideceğimiz geziler:  

Geri Dönüşüm Tesislerine ve Çocuk kütüphanesine 

ŞARKI:  

BALIKLAR 
Şaşıyorum ben size mini mini minicik balıklar 

Hava buz gibi soğuk üşümezmisiniz balıklar 

Balıklar balıklar balıklar 

Balıklar balıklar balıklar  

 

Eliniz yok ayağınız yok ne güzel yüzersiniz 

ŞARKI:  

AYI ŞARKISI 

BUM BUM ÇİKA ÇİKA EŞGALİBENGA 

BUM BUM ÇİKA ÇİKA EŞGALİBENGA 

BALALUŞİ BALALUŞİ EŞGALİBENGA 

BALALUŞİ BALALUŞİ BUM 

ORMANDA BİR AYI VARMIŞ BİR GÜN SIRTI KAŞINMIŞ 

GİTMİŞ AĞACA YASLANMIŞ BİR OYANA Bİ BU YANA SALLANMIŞ 

AĞAÇ BUNDAN GIDIKLANMIŞ KOŞMUŞ UZAĞA KAÇMIŞ 

ŞARKI:  

KARGA  
Hep karga hep karga 

Her yerde kara karga 

Arkadaş bir yoldaş  

Yok mu hiç buralarda 

Of 

Her gün karga kaçırmaktan sıkıldım ben 

yalnızlıktan yoruldum burda durmaktan 

oynamam lazım 

Kimse yok kimse yok  

Etrafımda karga çok  



Branş Etkinliklerimiz 

İngilizce 
Bilgisayar 

Bu ay yeni ünitemize “Occupations and Transportation” (Meslekler ve Ulaşım) 

başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi, kitabımızdaki etkinlikleri takip ediyor, şar-

kılar dinliyor, oyunlar oynuyor ve videolar izliyoruz. Bu ünitede hava, kara ve 

deniz taşıtlarını da çalışıyoruz. 

Occupations: Doctor, Nurse, Vet, Teacher, Fire fighter,  Police Officer, Den-

tist, Cook, Pilot, Astronaut, Captain. 

Transportation: Train, Car, Bus, Ship, Boat, Plane, Helicopter, Bike, Ambulan-

ce, Fire engine. 

Places: Hospital, Fire Station, Police Station, Cafe/Restaurant, School 

Land, Air, Sea kelimelerini öğreniyoruz. 

Structures: “What is she? She is a dentist”. “What is he? He is a police offi-

cer”. “Is he a cook? Yes. No.”    kalıplarını çalışıyo-

ruz. “What do you want to be? I want to be a doc-

tor.” kalıbını anlayarak cevap verebilme çalışmaları 

yapıyoruz. 

Hafta Sonu Etkinliği: Ailenle Teddy’nin CD’sinden 

#25 “Occupations” ve #54 “Transportation” şarkıla-

rını dinleyebilirsin. 

 

Crosscurricular (Disiplinlerarası) 

Mart ayı boyunca disiplinlerarası çalışmalarımızda sınıf öğretmenlerimi-

zin öğrencilerimizle işleyecekleri Yaşam Döngüsü temasına paralel ola-

rak İngilizce derslerimizde sanat, hikaye, şarkı, bilim ve oyun çalışma-

ları yaparak konuya ait dili pekiştireceğiz 

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. 

Akıl Oyunları 

Bilgisayar 

 

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 sırla-

ma işlemi yapıyoruz. 

 

Müzik 

 

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.  

Seramik 

 

Bu  ay Akıl Oyunları dersimizde; Skippity oyununu öğreniyoruz bu 

oyun öğrencilerimizde bağlantısal düşünme, problem çözme, mate-

matiksel düşünme ve odaklanma becerilerini geliştirir.  

  

Yoga dersimizde bu ay; 

Bu  ay Yoga dersinde “ Sihirli Taş” ve “Kağıtlar” hikayelerindeki duruşları ya-

pıyoruz. Üçgen, Yunus, Yelkenli hareketlerini öğreniyoruz. Yoga kartlarıyla 

“Duruşumu Tahmin Et”, “Paraşüt”, “Eşleştirme” oyunu oynuyoruz. Dinlenme et-

kinliklerinde müzik eşliğinde çeşitli yönergelerle vücudumuzu rahatlatıyor ve 

doğru nefes alma çalışması yapıyoruz.  

YOGA 

 

Müzik dersimizde bu ay; 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı programında söyleye-

ceğimiz marşımızı  her ders dinliyoruz. 

 

Heykel Oyunu öğreniyor ve sesleri ayırt etmeyi fark ediyoruz. 

 

Beden perküsyonu ile 7 adım  etkinliği ile  sesleri kullanarak adımla-

rımızı duyduğumuz vuruşlara uygun kullanarak farkındalığımızı arttı-

rıyoruz. 

 

Ritmini Oluştur etkinliği ile dinlediğimiz müziklere kendi oluşturdu-

ğu ritim kalıpları ile eşlik eder. 

 

Şarkılarla hareket ediyoruz etkinliğimizle, bedenimizi ve ellerimizi 

kullanarak belirlemiş olduğumuz hareket yapıyor ve şarkıyı söylüyo-

ruz. 

Ses gürlüklerini yeneceğiz adlı etkinliğimizle seslerin yüksekliği ve 



 

Beden eğitimi dersimizde bu ay;  

Denge beceresi gelişir. Merdiven sehpa ,uzun denge kalası ve çubuklar kullanılarak yapılan çalışmalar ile koordinasyon gelişim hızı ar-

tar. 

Takoz ve denge tahtası kullanılarak ;denge, dikkat ve koordinasyon gelişimi sağlanır. 

Hedefe top atma ve sıçrama özelliği gelişir .Kalın denge kalası, sehpa ve top ile yapılan çalışmalarla birlikte hedeflenen davranışa ula-

şılır. 

Denge kalası kullanılarak yapılan çalışmalarla sıçrama özelliği gelişir . 

Nisan Ayında görüşmek üzere 

 

Görsel Sanatlar 
 

Görsel sanatlar  dersimizde bu ay; 

Ünlü ressam ‘Wassily Kandinsky ‘kimdir öğreniyor ve eserleri tanıyoruz. Renk çemberi çalışmasını grup olarak uygulayıp boyutlu ağaç 

görünümü ile sergiliyoruz.Bu çalışmamız iki hafta sürecektir. 

Ayın teması konusu nesli tükenmiş hayvanlar konulu imgesel çalışma yapıyoruz. 

Ünlü ressam “Edvard Munch” kimdir hayatı ve eserlerini öğreniyoruz. Ressamın ünlü ‘Çığlık Tablosunun’ bir örneğini pastel boya ile 

resmediyoruz. 

 

 

 

Beden Eğitimi 


