
Eylül Ayında öğreneceğimiz Kavramlar: 

Renkler                                                                                                               
Geometrik şekil - Daire  

Boyut - Büyük-küçük - İnce-kalın - Uzun- kısa  

Yön/ Mekânda Konum - Ön-arka - İçeri-dışarı - Uzak-
yakın  

Sayı/Sayma - 1-20 arası sayılar (ritmik sayma)  

- Islak-kuru - Sesli-sessiz  

Duygu - Mutlu - Üzgün - Kızgın - Korkmuş - Şaşkın - 
Kaygılı (endişeli)  

Zıt - Aynı-farklı-benzer - Açık-kapalı - Hızlı-yavaş -  
Eski-yeni - Başlangıç-bitiş - Kirli-temiz - Yaşlı-genç - 
Açık-koyu - Düzenli-dağınık  

Ailemizle bir oyun 
oynuyoruz ve   

oynadığımız oyunu 
Pazartesi günü ar-

kadaşlarımızla  
sınıfımızda        

paylaşıyoruz.  

 

Ailem ile ilgili çember 
zamanı sohbeti yapı-

yoruz.  

At Alkışı parmak oyu-
nunu öğreniyoruz. 

 

Okulda olmak çok 
güzel!! “Okuluma baş-
ladım’’ şarkısını öğre-

nerek, İlköğretim 
Haftası’nı kutluyoruz. 

Parmak boya ile ka-
lem sanat çalışması 

yapıyoruz. 

Bütün renklerin ara-
sında senin seçeceğin 
renk hangisi olurdu ? 

Neden? Sorusuna 
cevaplıyoruz. 

Ana renkler nelerdir 
sohbet ediyoruz. Elişi 

kağıdında ki ana 
renkleri kullanarak 

sanat çalışması     
yapıyoruz. 

 

Anaokulu bahçemizi 
tanıyoruz. 

Park kuralları hak-
kında sohbet       

ediyoruz. 

Anaokulu girişimizi 
renkli tebeşirlerle 

süslüyoruz. 

 

 

Kahkaha oyununu   
oynuyoruz. 

Traş köpüğü ile masa-
larda özgün resim 

çalışması yapıyoruz. 

Sınıf kimlik kartı  
yapıyoruz. 

Cumartesi-pazar 9 Eylül Pazartesi 10 Eylül Salı 11 Eylül Çarşamba 12 Eylül Perşembe 13 Eylül Cuma 

Cumartesi-pazar 16 Eylül Pazartesi 17 Eylül Salı 18 Eylül Çarşamba 19 Eylül Perşembe 20 Eylül Cuma 

Sınıfımızın kurallarını 
konuşuyor, kurallar 
tablomuzu oluşturu-

yoruz ve parmak bas-
kılı ile imzalıyoruz. 

Ailemizle  
oynadığımız oyunları  

arkadaşlarımıza    
anlatıyor ve          

oy-

Duygularım ile ilgili 
sohbet ediyoruz.. Öğ-
retmenimizin anlattı-
ğı öyküde sonu boş 
bırakılan hikayeye 

uygun duyguyu      
canlandırıyoruz. 

Daire şeklini öğreni-
yoruz. 

Sınıfımızdaki daire 
şeklindeki nesneleri 

buluyoruz. 

Daire oyu-
nu          

oynuyoruz. 

 

Sevimli salyangoz 
sanat çalışması      

1 sayısını tanıyoruz. 

1 sayısının üstünden 
geçerek yazma çalış-

ması yapıyoruz. 

Öt kuşum öt oyununu 
oynuyoruz. 

Ailemizle birlikte’ 
’Ailem ve Ben’’ ko-
nulu poster hazırla-

yarak okulumuza 
getiriyoruz. Aile-

mizdeki kişiler hak-
kında sohbet edi-
yoruz. (Fiziksel 

özelliklerim, sev-
diklerim vb. konu-

ları içerebilir) 

Büyüteçlerimizle el-
ayak parmaklarımız 
ve avuç içlerimizi  

inceliyoruz.  

Her insanın parmak 
izlerinin farklı oldu-
ğunu öğreniyoruz.  

Parmak izlerimiz ile 
sanat etkinliği       

yapı-

ŞARKI: OKULUMA BAŞLADIM 

Okuluma başladım 
Okuluma başladım hergün erken kalkarım  
Önce yüzümü yıkar saçlarımı tararım  
Kahvaltımı yaparım dişleri fırçalarım 
Elbiselerimi giyip hemen okula koşarım  
Öğretmenim çok tatlı melekmi melek  
Arkadaşlarımda var hepsi bir çiçek  
Oyunlarla şarkılarla biz eğleniriz  
Öğretmenim biz seni pek çok severiz... 

      

23 Eylül Pazartesi  24 Eylül Salı  25 Eylül Çarşamba 26 Eylül Perşembe 27 Eylül Cuma Cumartesi-Pazar 

Aile nedir? Çekirdek 
aile ne demektir ?
sohbet ediyoruz. 

Ailem ve Ben konulu 
posterimizi arkadaş-
larımıza anlatıyoruz. 

Klasik müzik eşliğinde 
mandala çalışması  

yapıyoruz. 
 

 

 

 

 

1 rakamı ile ilgili    
çalışma sayfası      

yapıyoruz. 

İsmimi söyle,         
yaptığımı yap oyununu     

oynuyoruz. 
 

‘’Sınıf mevcut’ ’grafiği  
oluşturuyoruz. 

 

Geleneksel oyunları-
mızdan sek sek oyu-

nunu oynuyoruz.  

Atatürk ve hayatı ile 
ilgili sohbet ediyoruz. 

Yaşayan Atatürk  
köşemizi hazırlıyoruz. 

 

Ailemizle mesleğini 
ve bu mesleğin gö-

revlerini  
öğrenerek  

arkadaşlarımıza  
anlatıyoruz. 

Çeşitli şekil kalıpları 
ve oyun hamurları   

dağıtılarak şekil  çı-
kartma çalışması   

yapıyoruz. 
  

Büyük küçük kavramı 
ile ilgili çalışma      

sayfası  
yapıyoruz. 

 
 

  TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI  

 5 YAŞ EYLÜL AYI AYLIK PROĞRAM 

TEMA :BEN ,AİLEM, OKULUM 



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

Çocuk haklarını     
öğreniyoruz.   

Dünya çocuk günü 
çomak kuklamızı   

yapıyoruz.  

Kavanozun içinde sen-
ce kaç top var ?’ tah-

min oyununu          
oynuyoruz.    

Kendimizle ve aile-
mizle ilgili bildikleri-

mizi birbirimizle  
paylaşıyoruz.  

1  rakamını yazma  
çalışması yapıyoruz.  
Yere çizdiğimiz 1 ra-
kamı üzerinde yürü-

meye  çalışması     
yapıyoruz.  

Matematik kitabımız-
dan 1 sayısı ile ilgili 
sayfaları yapıyoruz. 
Komşu deyince ne 
anlıyoruz, aklımıza 

kimler geliyor  sohbet 
ediyoruz.  

Hayvanları Koruma 
günü ile ilgili sohbet 

ediyoruz.  
  

Şemsiye Nerede bü-
tünleştirilmiş oyun 

sanat etkinliği      
yapıyoruz.  

 
Çocuklar için Felsefe 
eğitimi kapsamında 
‘Kopyalansaydım O 
ben olur muydu ?’ 

konusunu hikayemizle 
destekleyerek      

Eğlenceli bilim’ dersi-
mize başlıyoruz. Mal-
zemelerimizi ve de-

ney sınıfımızı       
tanıyoruz.  

 Yaşadığım şehir olan 
Aydın’ tanıyoruz ve 
bölgemizi öğreniyo-
ruz. Türkiye harita-

sındaki konumunu 
öğreniyoruz ve harita 

ne işe yarar          
konuşuyoruz. 

 
Ev Adresimizi  aile-
mizle  öğreniyoruz. 
Evlerin konumunu 

anlatırken arkasında
-yanında-önünde 

(büfe, manav, mar-
ket vb) gibi kavram-
ları kullanarak adres 

tanımlamaları ile 
ilgili sohbet ediyo-
ruz. Ev adresimizi 

yazarak okula    
getiriyoruz.                                                                                                             

 

Çeşitli şekil kalıpları 
ve oyun hamurları   

dağıtılarak şekil  çı-
kartma çalışması   

yapıyoruz.  
 

İnce-kalın kavramı ile 
ilgili çalışma sayfası 

yapıyoruz. 

İngilizce Seramik 

 Eylül ayı boyunca tanışma oyunları oynayarak hem TEDdy hem de ar-

kadaşlarıyla İngilizce olarak tanışacağız. Kendimizi İngilizce olarak 

tanıtma kalıpları üzerinde duracağız. Sınıf kurallarımızı İngilizce ola-

rak tekrar edecek; çok kullandığımız ifadelerin üzerinde duracağız. 

Ana renkleri ve 0-3 arası sayıları İngilizcesini olarak ifade etmeyi öğ-

reneceğiz. 

Greeting:  Good morning , good afternoon,  hello,  goodbye 

Colors:  red,  yellow,  blue 

Numbers: one,  two,  three 

Structures:How are you? I’m fine, thank you. 

                    What’s your name? My name is... / I’m … 

This is (TEDdy.) 

What color is it/this? It is ..(red) 

What number is it/this? It is (two)   

 

Seramik dersimizde bu ay;  

Seramik çamur çeşitlerimizi ,seramik boyalarımızı tanıyor ça-
mur yoğurma yapıyoruz. 

Bu ay temamız olan Benim Hakkımda Her Şey konulu göz etkin-
liği yapıyor ve etkinliğimizi kurumaya bırakarak tamamlıyoruz 

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, bilgisayarın temel parçaları hakkında ve ne işe 
yaradıkları hakkında bilgileri öğreniyoruz. Daha sonrasında bil-
gisayar parçalarının yerine kendimizi koyup kendimizi bilgisayar 
parçası olarak tanıyoruz. 

İkinci hafta, bilgisayarın nerelerde kullanıldığı ve hayatımıza 
ne gibi kolaylıklar sağlayacağı hakkında bilgiler öğreniyoruz. 
Fare kullanımını pekiştirmek amacıyla Stres adlı programımızı 
kullanıyoruz. 

Üçüncü hafta, Fare Kullanımına alışmak ve pekiştirme yapabil-
mek için Stres ve NBA adlı programları kullanıyoruz. Bu prog-
ramlar üzerinde eğlendirici etkinlikler yapıyoruz. 

  

 

Bilgisayar 

Beden Eğitimi 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

Adını söyleyen Heykel oyunuyla ilk dersimizde tanışma etkinliği yapıyoruz.  

Karınca şarkısını söyleyerek , şarkıda geçen hareketleri taklit ediyoruz.  

Haydi hareketleri tekrarla oyunu ile öğrencimizin müziksel hafızalarını  des-
tekleyecek ritimler  

Denizciler şarkını söyleyerek,  beden perküsyonunu kullanarak şarkıya göre 
hareket ediyoruz. 

   

Müzik 

 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Tanışma, düzenle ilgili anlatım ve kuralla konuşulur. Darbuka zil oyunu ile 
kazanılması istenen davranış üzerinde pekiştirme yapılır. 

Denge becerisinin geliştirilmesi amacıyla denge kalası ile çalışmalar yapılır. 
Öğrenciler denge kalası üzerinde 5-10 sn. bekleme, yürüme ve sıçrama ça-
lışmaları yapılır. 

Ölçme ve değerlendirme çalışması yapılır 


