
EKİM AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

 1–5 arası sayıları tanıma ve 1-10 arası ritmik sayma  

 Geometrik şekil(Daire, kare)  

 Renk kavramı  

 Önünde-arkasında  

 Alçak- Yüksek  

 Yukarı-aşağı 

 Yukarıda-aşağıda 

 İç-dış 

 Az-çok  

 Boş-dolu  

 Erken-geç 

 

Sarı renk köşemiz için 
evinizde bulunan sarı 
renkli nesnelerden    

getirir misin? 

 

 

Büyüdüğümüzde hangi 
mesleği yapmak ister-
sin? Sorusuna  yanıtlar 

arıyoruz. 

 

Meslekler eği-
tici      video-

muzu izliyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersi-
mizde “Hava Mucitleri ‘’ 

deneyini  yapıyoruz.   

  

Kendi evimiz sanat ça-
lışmamızı yapıyoruz. 
Yaptığımız evlere ev 

adreslerimizin etiketini               
yapıştırıyoruz.  

 

 

 

Geleneksel oyunlarımız-
dan olan “sek sek” oyu-

nunu oynuyoruz. 

Evimizin yakında bulu-
nan (market, manav, 

park vb.) yerlerle ilgili 
çember zamanı sohbeti 

yapıyoruz. 

Kukla ev sanat 
çalışması      ya-

pıyoruz. 

Çocuklar İçin Felsefe 
eğitimi kapsamında Bir 
süper kahraman olsay-
dın nasıl bir gücün  ol-
sun isterdin? Neden ? 

Az– çok kavramı hak-
kında sohbet ederek   
çalışma  sayfası yapı-

yoruz.  

Un üzerine 2 rakamını 
tanıma çalışmaları           

yapıyoruz.   

 

Matematik kitabımız-
dan 1 ve 2 sayısı ile 

ilgili çalışma sayfalarını 

yapıyoruz. 

Türkiye’miz projesi 
kapsamında Ege bölge-
sini tanıyorum kartları 

hazırlıyoruz.  

Okulumuzun hangi ilçe-
de bulunduğunu  öğreni-

yoruz.     

İlçemizin en meşhur 
meyvesi olan inciri Tür-
kiye haritamızı yerleş-

Cumartesi-Pazar 7 Ekim Pazartesi 8 Ekim Salı 9 Ekim Çarşamba 10 Ekim Perşembe 11 Ekim Cuma 

Cumartesi-Pazar 14 Ekim Pazartesi 15 Ekim Salı 16 Ekim Çarşamba 17 Ekim Perşembe 18 Ekim Cuma 

Mevsimler hakkında 
sohbet ediyoruz. Şuan 
hangi mevsimdeyiz bu 
mevsimin özellikleri 

neler sohbet ediyoruz.  

Mevsimler sanat   çalış-
ması yapıyoruz. 

Sonbahar drama çalış-

ması yapıyoruz. 

 

 

Sarı rengin ana renk 
olduğunu öğreniyoruz.  

Renkler şarkımızın  vi-
deosunu izliyoruz.  

 Sınıfımıza evden getir-
diğimiz nesnelerle sarı 
köşesi oluşturuyoruz. 
Sarı renk kıyafetleri-

mizle “Sarı renk”   
partimizi    yapıyoruz. 

Gems materyalleri ile say-
ma çalışması yapıyoruz. 

Kare şeklini öğreniyo-
ruz.  “Farklı büyüklükte-
ki kareler” sanat çalış-

mamızı    yapıyoruz.  

 

 

Kare şekli ile ilgili eğiti-
mi videomuzu izliyoruz. 

 

Mutfak etkinliği 
Kare tost yapı-

yoruz. 

3 rakamını tanıma çalış-
maları yapıyoruz. 3 ra-
kamı mandala çalışması  

yapıyoruz. 

 

 

 

Çocuklar için Felsefe eğiti-
mi kapsamında bir insanın 
farklı yaşlarda çekilen iki 
fotoğrafını karşılaştırıyo-

ruz. Aynı insan olup olmadı-
ğını tartışıyoruz.  

Ailemizle ‘29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’ 
ile ilgili sohbet ediyo-
ruz ve öğrendiklerimi-

zi arkadaşlarımızla          
paylaşıyoruz. 

 

 

 

 TED tanıtım videomuzu 
izliyoruz.  

TED logosu aidiyet ça-
lışmamızı yapıyoruz.  

 

 

Yukarıda-aşağıda kavra-
mı ile ilgili çalışma say-

fası yapıyoruz.  

 

Bil Bakalım ben kimim 
oyunu oynuyoruz.   

      

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

Atatürk kimdir? Eğitici 
videomuzu izliyoruz. 

 

 

 

Atatürk ülkemiz için 
yaptıkları ile ilgili soh-

bet ediyoruz. 

Atatürk ve Ben konulu 
sanat çalışmasını yapıyo-

ruz.  

Öğretmenimizden 
“Atatürk Olmak” hika-

yemizi dinliyoruz. 

Cumhuriyetin anlam ve 
önemini   öğreniyoruz. 

Cumhuriyet şarkısını  
öğreniyoruz.  

Çınar Ağacı sanat çalış-
mamızı yapıyoruz. 

Eğlenceli bilim dersimiz-
de “Çılgın Sıvı Dünyası‘’ 

deneyini  yapıyoruz.   

  

Cumhuriyet şarkımızı 
ritim aletleri kullanarak 

söylüyoruz. 

Cumhuriyet bayramı 
kartlarımızı   hazırlıyo-

ruz. 

 
Çocuklar için 
felsefe eği-
timi kapsa-

mında 
‘Sağlığımız için bir şey 
icat etsen bu ne olur-

du?’ çalışmamızı yapıyo-
ruz.  

4 rakamını tanıma çalış-
maları yapıyoruz. 4 ra-

kamı ile ilgili  nesne 
rakam eşleştirme çalış-

ması         yapıyoruz. 
 

Kıvrık Nerede? 
Değerler eğiti-

mi kitabının 
Kıvrık Salkım Saçak 

Ormanında kitabımızı 
okuyoruz 

Evimize – Köyümüze 
oyunu oynuyoruz. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ailemizle Cumhuriyet’in 
önemi hakkında sohbet 
ediyoruz. Öğrendiğimiz 
şarkımızı ailemize söylü-

yoruz. 
 

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı için sınıfımızı 
bayrak ve balonlarla 

süslüyoruz. 
 

Montessori “kare kalıp-
lar ile çalışma” etkinliği-
ni, doğru kalem tutma 

alışkanlığını kazandırmak 
için   yapıyoruz. 

Boş-dolu kavramı ile ilgili 
çalışma sayfası yapıyo-

ruz.  

 
 

  TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI  

 5 YAŞ  EKİM AYI AYLIK PROĞRAM 

TEMA : YAŞADIĞIM ÇEVRE 



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

 

29 EKİM 
CUMHURİYET 
BAYRAMINIZ 

KUTLU      
OLSUN. 

Mutfak etkinliği      
ay-yıldız kurabiyesi 

yapıyoruz. 

 

 

5 sayısını tanıyoruz.  
5 rakamı ile ilgili 

Mandala çalışması       
yapıyoruz.             

Kurt baba oyununu 
oynuyoruz. 

Bu ayki  temadan proje-
den neler öğrendik   

beyin fırtınası yapıyo-
ruz. Bu ayki çalışmaları-
mızı dosyalarımıza yer-

leştiriyoruz.  

 Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında ya-
şanan bir problem duru-
mu vererek çözüm öne-

rileri  dinliyoruz.  

Organik tarım alanımıza 

havuç dikiyoruz. 

“Benim Özel Alanım” 
Oyun, Türkçe-Dil 

bütünleştirilmiş et-
kinliği yapıyoruz. 

 

Bedenimizi 
daha iyi  

tanıyoruz. 

 

Montessori 
“Görsel Algı Çalışması” 
etkinliğimizi yapıyoruz.  

 
 
 

Okula gelirken    son-
bahar yaprakları top-

layıp getirir misin? 
 

Öğrendiğimiz şekil-
lerle (daire-kare) kul-

lanarak 2’li örüntü 
çalışması yapıyoruz. 

 

 

 

 
Gems materyallerle 

ritmik sayma çalışma-
ları yapıyoruz.  

 

İngilizce Seramik 

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

Colours: Red,  Blue,  Yellow,  Green,   

Shapes:  Circle,  Square,  Rectangle,  Triangle  

Classroom: Teacher,  school,  boy,  girl, table, Chair, Door, Window, Compu-ter  

School Objects: Pencil,  Book,  Eraser/Rubber,  Sharpener,  Scissors,  Glue,  Crayon,  Pencilcase,  
Schoolbag  

Numbers: Zero (0),  One (1 ),  Two (2),  Three (3),  Four (4),  sayıları öğ-renmeye devam edeceğiz.  

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 …………  

What color is it?/ What number is it? Kalıplarını öğreniyoruz.  

Crosscurricular  

Ekim ayı boyunca disiplinlerarası çalışmalarımızda daha önce öğrendiğimiz dai-re şekline ek olarak kare
(square) şekli ile ilgili sa-nat, hikaye, şarkı ve oyun çalışmalarına devam edeceğiz. Yön belirten “right-
left” ve “up-down” kelimelerini kullanarak oyunlar oynaya-cağız. “Hot-cold/ hard-soft” sıfatlarını fen 
ve şarkı etkinlikleriyle tanıyacağız.  

100th Day of School (Okulun 100.günü)  

Okulumuzun ilk gününden itibaren sabah rutinimizin bir parçası olarak her gün okulumu-
zun kaçıncı günü olduğunu sayıyor ve TEDdy resim-lerini yapıştırıyoruz. 100.güne geldiği-
mizde 100.gün partisi yapacağız.  

 

Seramik dersimizde bu ay;  

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu Türk Bayrağı etkinliğini beyaz 
seramik çamuru kullanılarak elle şekillendirme tekniği uygulanarak el 
baskısını çamur yüzeyde yapıyoruz. Yine beyaz seramik çamuru kulla-
nılarak elle şekillendirme ay ve yıldız yapımını öğreniyoruz ,el baskı-
mız üzerine ay ve yıldızımızı koyarak etkinliğimizi pişirip seramik kır-
mızı boyasıyla renklendirerek 29 Ekim konulu Türk Bayrağımızı ta-
mamlıyoruz. 

 

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Code.org kodlama saati üzerinde bilgisayarsız “Happy Maps” etkinli-
ğimizi yapıyoruz ve bu sayede kodlama derslerimize ilk adımı atımış 
oluyoruz. 
 
Kodlama Saati üzerinden “Yapboz” saatini tamamlıyoruz. Yapboz saa-
tini tamamlamamızın sebebi daha sonraki kodlama saatlerimizde ihti-
yacımız olan kod bloklarının nasıl sürüklenip bırakılacağını öğrenme-
mizdir.  
 
“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’ü-
müzün domuzcuğa ulaşmasını sağlıyoruz.  

 

 

Bilgisayar 

Beden Eğitimi 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

- Eğer sende mutluysan alkışla şarkısını  beden perküsyonuyla des-
tekleyerek  öğreniyoruz. 

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için marş çalışmalarına başlıyo-
ruz.  
-Uzun Kulaklı Tavşan şarkısı söylenerek,  dans ve orff etkinliğiy-
le destekleyerek öğreniyoruz. 

Marakası salla şarkısını gitar enstrümanıyla Keman  enstrümanı 
ile destekleyerek öğreniyoruz.  

AYIN ESNSTÜRMANI :KEMAN 

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

Müzik 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Koordinasyon ve denge çalışması gelişimi için yarım küreler üzerinde öğrenciler çe-
şitli yönlere dengeli adımlar atmaya devam ederler. Belirli gün ve haftalardan far-
kındalık yaratmak ve geliştirmek için hayvanları korumu günü ile bilgi verilir . 

Sürat becerisini geliştirmek amacıyla tren ipi ve kuklalar ile yapılan çalışmalarla 
koşu yaparlar ve koordinasyonlarını arttırırlar. 

Dikkat ve sürat becerisi gelişimi için slalom çubukları ile çalışma yaptırılır. İleri 
koşu yaptırarak slalom çubuklarına dokunurlar ve geri döşü geri geri koşu ile yapar-
lar. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet bayramı hakkında konuşulur  

Ölçme ve değerlendirme ile öğrencilerin sürat, koordinasyon, denge becerilerinin 
gelişimsel dönemlerine göre değerlendirmesi yapılır. Ayrıca Kızılay haftası ile ilgili 
bilgi verilir. 

Ekim ayı son haftamızda Eylül Ayında yaptığımızı aile etkinliğimizi renklendi-
riyoruz. 

Bu  ay dersimizde;  

Rondo Varıo oyununu öğreneceğiz .Bu oyun  ile öğrencileri-
mizin gözlem, seçici dikkat, odaklanma, renk tanıma kopya 
etme ve bilgiyi transfer etme kabiliyetini geliştirmeyi he-
defliyoruz. 

Akıl Oyunları 


