
Ata’mızı saygı ve 

minnetle anıyoruz. 

Ailemizle Atatürk 

ve Çocuk sevgisi 

ile ilgili sohbet 

ediyoruz. 

Atamızı saygıyla anı-

yoruz. “Resimlerle 

Atatürk” adlı slayttı 

izliyoruz.        

Atatürk’ün sevdiği 

şarkılar eşliğinde 

Atatürk ile ilgili man-

dala çalışması       

yapıyoruz. 

Eğlenceli Bilim 

‘’Dinozorların Dünya-

5 duyu organımız 

hakkında çember za-

manı sohbeti yapa-

rak , organlarımızın 

işlevlerini öğreniyo-

ruz.  

Beş duyu organı 

sanat çalışmamızı 

yapıyoruz. 

‘Yaşayan Atatürk Köşe-

mizi’ 10 Kasım  etkinliği 

ile     güncelliyoruz. 

Çocuklar için Felsefe 

dersi kapsamında  Peter 

Reynolds’un Nokta isimli 

hikayesini okuyarak, 

hikayenin konusu üzeri-

ne tartışıyoruz 

İnce-kalın kavramı ile 

’’10 Kasım’da Ben” 

şarkısını dinliyoruz. 

“Atatürk yaşasaydı 

ona ne söylemek is-

terdin?” Sorusuna 

yanıtlar arıyoruz.  

Kızılay’ın görevleri-

ni öğreniyoruz. “ 

Kızılay sanat etkin-

liğimizi yapıyoruz.   

Kızılay ile ilgili 

“Temel İlkeler   

Serüveni” eğitici 

vi-

Cumartesi-Pazar 4 Kasım Pazartesi 5 Kasım Salı 6 Kasım Çarşamba 7 Kasım Perşembe 8 Kasım Cuma 

Cumartesi-Pazar 11 Kasım Pazartesi 12 Kasım Salı 13 Kasım Çarşamba 14 Kasım Perşembe 15 Kasım Cuma 

Kırmızı rengin ana renk 

olduğunu öğreniyoruz. 

Renkler şarkımızın  vi-

deosunu izliyoruz.  Sını-

fımıza evden getirdiği-

miz nesnelerle sarı kö-

şesi oluşturuyoruz.   

Kırmızı renk kıyafetle-

rimizle “kırmızı renk”   

parti- mizi    

yapıyo- ruz. 

E sesi tanıma çalışmala-

rı yapıyoruz.. E sesi ile 

ilgili başlayan sözcükler 

türetme oyunu oynuyo-

ruz. E sesi ile ilgili çalış-

ma sayfamızı yaparak, E 

sesi videomuzu         

izliyoruz. 

Çocuklar için  Felsefesi 

dersi kapsamında Doru 

Üçgen şeklini öğreniyoruz. 

Üçgen şeklini kullanarak 

fare sanat çalışmamızı 

yapıyoruz. 

Geleneksel oyunlarımızdan 

‘’bezirgan başı’’ oyununu 

oynuyoruz. 

Mutfak etkinliğinde 

‘’İleri doğru Adımlar 

TED'de başlar 

‘’aidiyet çalışmamızı 

ya-

pıyoruz. 

 

 

 

 

 

İYİ TATİLLER. 

 Türkiye’miz Projesi 

kapsamında İç Anadolu 

Bölgesin tanıyoruz. 

Bölgemiz ile ilgili sanat 

çalışmamızı yapıyoruz.  

Ayna isimli drama çalış-

masını yapıyoruz 

Rakamlar ile ilgili kitap 

      

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

 

1. 

ARA 

 TATiL 

 

1. 

ARA 

 TATiL 

 

1. 

ARA 

 TATiL 

. 

 

1. 

ARA 

 TATiL 

 

 

 

Sağlıklı ve sağlık-

sız besinlerin gör-

sellerini getiriyo-

 

1. 

ARA 

 TATiL 

  TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI  

TEMA : VÜCUDUMU TANIYORUM  

25 Kasım Pazartesi 26 Kasım Salı 27 Kasım Çarşamba 28 Kasım Perşembe 29 Kasım Cuma Cumartesi-Pazar 

“Kocaman ellerin olsa 

ne yapardın?” Scam-

per çalışmasını görseli 

ile birlikte yapıyoruz. 

Geometrik şekillerden 

üçgen, kare ve daireyi 

pekiştirmek için ‘Üst 

üs- te 

Beslenmenin önemi ve 

ile ilgili çember     

zamanı sohbeti      

yapıyoruz. 

‘’Selin’in 

Bes- lenme’’ 

hika- yesini 

okuyoruz. 

 

Çocuk için Felsefesi dersi 

kapsamında “Stelite ve 

Yamuk Miğfer” isimli hika-

yesini okuyarak,  sizce 

Yamuk  Miğfer Satelite’ın 

önerisini dikkate almalı mı? 

Sorusu üzerine tartışıyo-

ruz. 

Gems materyalleri ile grup-

lama çalışması yapıyoruz. 

Değerler Eğiti-

mi ‘’Kıvrık Ne-

Spor, uyku ve dinlenme-

nin önemini öğreniyoruz. 

Beden eğitimi öğretme-

nimizi sınıfa davet ede-

rek sporun önemini öğ-

retmenimizden          

dinliyoruz. 

Sağlıklı sağlıksız adlı 

slaydımızı izliyoruz. 

Sağlıklı ve sağlıksız yi-

yecekler panosu hazırlı-

 

 

Sağlığımızı koruma-

mıza yardımcı olan   

meslekleri ailemizle 

birlikte araştırıp 

Acil durumlar neler-

dir? Bu gibi durumlar-

da neler yapmalıyız? 

Sohbet ediyoruz. 

Acil tele-

fon nu-

maraları öğreniyoruz 



 

 VÜCUDUMUZ 

 
İki elim, iki kolum, bacaklarım var 

Her insanda bir burun, bir de ağız var 

Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam 

Olur mu hiç üç kulak, dönde aynaya bak-hey� 

İki kulak, iki yanak, bir de başım var 

Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var 

Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam 

Olur mu hiç üç dudak, dön de aynaya bak- hey... 

İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. 

İnci gibi dişlerim, birde çenem var 

Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam 

Olur mu hiç üç yanak dön de aynaya bak- hey.... 

Bilgi Yaprağı    

 

10 KASIM DA BEN 

On kasımda ben 

Üzgünüm neden 

Çünkü bizden ayrıldı 

Atatürk`üm bizden 

 

Kalbimiz kırık 

Gönlümüz buruk 

Çünkü bizden ayrıldı 

En güzel varlık  

 

  

SAĞLIK VE SPOR 
 

Dik dur, dik dur kardeşim Kolları öne uzat 

Koy elleri beline Sonra da yukarıya 

Sallan sallan kardeşim Çevir çevir kardeşim 

Sonra eller yerine. Sonra eller yerine 

Zıpla zıpla kardeşim 

El çırp el çırp kardeşim 

Yaşa yaşa çok yaşa 

Sağlıklı ol kardeşim. 

Şarkı Şarkı 

Şarkı 

 

 Renk kavramı  

 Geometrik Şekil (Kare, üçgen)  

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

 Tatlı-Tuzlu-Acı-Ekşi   

 Sıcak-Soğuk-Ilık   

 Sert-Yumuşak   

 Kaygan-pütürlü  

 Sivri-Küt   

 İnce-kalın   

 Uzun- kısa  

 Sesli-Sessiz   

 Taze-Bayat  

 Kokulu-Kokusuz  

 Önünde-Arkasında  

 Hareketli-Hareketsiz   

 Aç-Tok  

 Sağlıklı-sağlıksız   

 Dengeli-dengesiz  

 Yararlı-zararlı  

  

 

EKİM AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 



İngilizce Seramik 

 Kasım ayı ile birlikte “TEDdy’s Ready” kitabımızın “TEDdy’s Body” 

isimli ünitesine başlıyoruz ve aşağıdaki kelimeleri öğreniyoruz.   

Body: Head, arm, leg, hand, foot/feet 

Face: Ear, eye, nose, mouth,  

Colours: Orange, green, yellow, blue, red 

Numbers: Zero (0), One (1), Two (2), Three (3), Four (4), Five (5) 

sayıları öğrenmeye devam edeceğiz. 

Feelings: Happy, sad, sleepy, angry  

Structure: Jump, turn around, clap, big/small 

Point to your (nose), Touch your (head), I have (two 

legs),  

Is he (happy)? How do you feel? 

How many (legs) does it have? 

Haftasonu etkinliği: Teddy’s Ready Audio CD’den 20,21 ve 22. sar-

kıları dinleyip söylemeye çalışır mısın? 

Crosscurricular 

 

Seramik dersimizde bu ay;  

İlk haftamızda beyaz seramik çamuru kullanılarak elle şekillendirme tekniği 

ile  çamur boncuklardan ‘10 Kasım’ konulu kalp etkinliği yapıyoruz.  

Son iki haftamızda yine beyaz seramik çamuru kullanarak elle şekillendirme 

tekniği ile çocuk yüzü etkinliği yapıyor , çalışmalarımızı kurumaya bırakıyor ve 

pişirimini yapıyoruz.  

 

Bilgisayar dersimizde bu ay;  

Birinci hafta, ”Labirent: Hata Ayıklama” Kodlama Saat’iyle devam edi-

yoruz. Bazı hazır verilmiş kod bloklarının hatalarını çözüp doğru çalış-

masını ve Angry Birds’ümüzün domuzcuğa ulaşmasını sağlayacağız. Ek-

sik kalan bölümlerimizi tamamlayacağız.  

 

İkinci hafta ara çalışma olarak, Paint programımızda Ünlü Ressam Piet 

Mondrian tarzında resim yapacağız.  

 

Üçüncü hafta, ARA TATİL. 

 

Dördüncü hafta,  Gerçek-Yaşam Algoritmaları üzerinde konuşacağız. 

İlk olarak bir arının bal yapma süreci hakkında fikir sahibi olacağız. 

Daha sonra ders içi etkinlik ile kodlama saatine hazırlık niteliğinde ça-

lışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 

Bilgisayar 

Beden Eğitimi 

 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Adımlama gelişimini, zigzag denge kalası ile yapılan çalışmalar ile ko-

ordinasyonları geliştirilir. 

Yön ve sese olan duyarlılığını geliştirmek amacıyla zil kullanarak öğ-

rencinin gözleri kapalı bir şekilde öğretmenin zil çalması, öğrencinin 

ses doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanır 

Kuvvet çalışması, kol bacak karın bölgesini güçlendiren çalışmalar ya-

pılır. Yarım şınav, mekik ve sıçrama…vb egzersizler. Ayrıca dünya ço-

cuk hakları günü ile ile ilgili bilgi verilir. 

   Branş Etkinliklerimiz 

 

Akıl oyunları dersimizde bu  ay ; 

Whatzizz oyununu öğreneceğiz .Bu oyun  öğrencilerimizin görsel 

dikkat gelişimini, parça – bütün, şekil – zemin ilişkisi becerilerini 

geliştirir ayrıca Parçadan bütünü görebilme, odaklanma, Kon-

santrasyon ve hayal gücünü gelişimini destekler. 

Akıl Oyunları 



Görsel Sanatlar 

 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

Kasım Aynın ilk haftası ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için 35*50 boyutunda resim kağıtlarına ke-

sip yapıştıracağımız Atatürk resimlerinin çevresini 2 şerli gruplar halinde boyayıp istedikleri gibi 

renklendirme yapıyoruz. 

2. hafta: İplik baskısı nedir bunu öğreniyoruz. Sırasıyla renklendirdikleri ipi,  ikiye katlayıp hazır-

ladıkları kağıdın bir yüzüne istedikleri şekilde yayarak sayfayı kapatıp içindeki ipi dışarı çekerek 

orijinal desen elde etmeleri sağlanarak etkinlik tamamlanır. 

3.hafta boya baskısı çalışması yapıyoruz. Renkli akrilik boyalarımızı kağıdımızın bir yüzüne istediği-

miz gibi akıttıktan sonra  sayfamızı ikiye katlayarak tüm renklerin birbiri ile karışmasını sağlayaca-

 

Yoga dersimizde bu ay; 

Ormanda Gezinti” adlı hikayede Ağaç, Dağ, Yılan hareketlerini öğreniyoruz. “Güneşe Selam” serisinin 

hareketlerini öğreniyoruz ve ısınmak için bu seriyi yapıyoruz. “Gökkuşağı” hikaye kitabının resimleri-

ne bakarak okuyoruz. Ece, Efe, Köpek Fındık ve Kedi Fıstık ile doğa yürüyüşüne çıkıyor onların mace-

ralarına katılıyoruz.  

Hikaye okunurken hikayede geçen yoga hareketlerini yapıyoruz. Ağaç, kedi, köpek, çiçek, köprü, ya-

rım sandviç duruşlarını çalışıyoruz.  

Yoga dinlenmesinde müzik eşliğinde dinlenirken nefes çalışması yapıyoruz.  

Çocuk Yogası 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

4lük ve 8lik notaların görünüşleri ve okunuşları ile ilgili etkinlik yapıyoruz. 

Öğrenilen 4lük ve 8lik notları marakas enstrümanla çaldırılarak pekiştiriyoruz. 

Ağaçkakan şarkısı öğrenilir. 

Şarkımıza uygun ritim kalıplar ile marakas enstrümanıyla eşlik edilir. 

AYIN ENSTÜRMANI: Yan Flüt 

-Bölümlerini 

-Sesini tanır. 

-Keman sesini diğer enstrümanlar ayırt edilebilmesi için birkaç şarkı dinletilir ve hangisi 

yan flüt acaba? Sorusuyla küçük bir etkinlik yapılır. 

Müzik 


