
Beş duyu organı sanat 
çalışmamızı yapıyoruz. 

 

 

 

İleri matematik kitabımızdan 5 
rakamı ile ilgili çalış-
ma sayfalarını yapıyo-

ruz. 

Kıvrık Nerede’ De-
ğerler Eğitimi Serisi-
nin ‘Salkım Saçak Ormanında’ 

kitabından, sorumluluk, işbirliği 
değerlerini kazandırmak için  

‘Paylaşmak Güzeldir” etkinliğini 
yapıyoruz.  

Kızılay” ne 
demektir? 
Öğreniyo-

ruz. 

Kızılay çadı-
rı adlı sanat 

çalışması yapıyoruz.  

Kızılay Eğitim Filmi vide-
omuzu izliyoruz. Kızılay 
şarkısını öğreniyoruz. 

Peter Reynolds’un Nokta 
isimli hikayesini okuya-
rak,  hikayenin konusu 
üzerine tartışıyoruz. 

Atamızı saygıyla anıyoruz. 
“Resimlerle Atatürk” adlı 

slaytı    izliyoruz.  

Atatürk’ün özelliklerinden, 
farklı yönlerinden bahsedi-

yoruz.  

“Atam” şiirini  

öğreniyoruz.  

Yaşayan Atatürk köşemize 
“Atamıza” isimli sanat et-

kinliğini yapıyoruz.. 

 

Türkiye’miz Projesi kapsa-
mında İç Anadolu Bölgesin 

tanıyoruz. 

Atatürk’ün ülke-
miz için yaptığı 
yeniliklerle ilgili 
sohbet ediyoruz. 
Yenilikler slaydı-

mızı izliyoruz. 

Getirdiğimiz resimlerle 
Atatürk posteri oluşturuyo-
ruz. Atatürk Ölmedi” şarkı-

sını öğreniyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimizde 
“Görüyorum, Duyuyorum, 
Biliyorum adlı deneyini 

yaparak beş duyu organı-
nın işlevlerini öğreniyoruz. 

Atatürk Belgeseli izliyo-
ruz. 

Atatürk’ü görmüş olsay-
dın Ona ne söylemek 

isterdin? resimliyoruz. 
 
 

İ’ sesini Sesler Adası 
kitabımız-
dan çalışı-
yoruz. ‘İ’ 

sesi köşesi       
oluşturuyo-

ruz.   

 
 
 
 

‘N’ sesi ile başlayan 
nesneler veya re-

simlerinden getirir 
misin? 

 
 

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

Büyümek Nedir? Bir 
şeyin büyüdüğünü nasıl 

anlarsın? sorusuna yanıt-
lar arıyoruz.  

 
El-göz koordi-
nasyonun geli-
şiminin destek-

lenmesi için  
Geometrik şekillerden 
’üçgen’i öğreniyoruz.  

Doru çizgi filminden 
bir kesit izleyerek 

iyilik kavramını tartı-
şıyoruz. 

Dikkat algımızı güçlen-
dirmek için 2 örüntü 
çalışması yapıyoruz. 

 
Vücudumuz 

şarkısını be-
den hareketle-
riyle birlikte 

öğreniyoruz. 
 

Kıvrık  Uçan Ada’da de-
ğerler eğitimimi kitabı-
mızdan problem çözme 
becerilerini geliştirmek 
için Resim Duvarı sanat 

etkinliğini yapıyoruz.                           

Beslenme ve tüketim alış-
kanlıkları ile ilgili çember 
zamanı sohbeti yaparak, 

“Sağlık alışverişi” etkinliği-
mizi         tamamlıyoruz. 

 
Okuma-yazma çalışmamızda 
‘N’ sesini Sesler Adası kita-

bımızdan yapıyoruz. 
  

Hareketli bir müzik eşliğin-
de ‘’Yüz kaslarının dansı’’ 

oyunu oynuyoruz. 

Meyveyi sevdirme ve 
doğal meyve suyu tü-
ketimini artırma adına 

C vitamini şenliği yapıyoruz. 

Gizemli çizgiler orma-
nı kitabımızdan el göz 
koordinasyonunu ge-
liştirmek amacıyla 

çizgi çalışmaları  yapı-
yoruz. 

 
 
 
 

NOSTALJİ GÜNÜ. 
BÜYÜKLERİMİZİ 

OKULA DAVET EDİ-
YORUZ. 

  

  
 
 

İYİ TATİLLER. 

Beden ve beden bö-
lümleri; baş (ağız, diş, 

dudak, kirpik, kaş, 
saç, alın, çene, yanak, 

göz kapağı)           
öğreniyoruz. 

Bedenim grup sanat 
çalışmasının birinci 

aşamasını yapıyoruz.  

İleri matematik kita-
bımızdan 6 rakamı ile 
ilgili çalışma sayfala-

rını yapıyoruz. 

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

  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. 
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 TATiL 

 

1. 

ARA 

 TATiL 

 

 

 

“ O” sesi ile başla-
yan nesneler veya 

resimlerinden  

getirir misin? 

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

Organ maketimizi 
inceleyerek vücu-

dumuzdaki iç 
organları öğreni-

yoruz. Beden 
Eğitimi öğretmenimizi sınıfa 
davet ederek sporun önemini 
öğreniyoruz ve spor dalları 
hakkında sohbet ediyoruz. 
Okulumuzdaki basketbol 

salonunda basketbol oynuyo-
ruz. 

Hareket hayattır diyerek 
“Macera Adası” etkinliğimizi 

yapıyoruz.  

 İleri matematik kitabımızdan 7 
rakamı ile ilgili çalışma sayfaları-

nı yapıyoruz. 

Dil ve düşünme becerileri-
nin gelişimini desteklemek 

için Yerli Yemişler adlı 
tekerlemeyi öğreniyoruz ve 
besinlerle ilgili bilmeceleri 

cevaplıyoruz.  

Stelite ve Yamuk Miğfer 
isimli hikayesini okuyarak,  
sizce Yamuk  Miğfer Sate-

lite’ın önerisini dikkate 
almalı mı? Sorusu üzerine 

tartışıyoruz. 

Meyve salatası mutfak 
etkinliğini 
yapıyoruz. 

Hangi besinin vücudumuzun 
neresine iyi geldiğini öğren-

mek için büyük bir insan 
vücudu üzerine besinleri 

yerleştiriyoruz.   

Küçük kas becerilerini des-
teklemek için balık kılçığı 
sanat etkinliği yapıyoruz.  

Sınıfımızdaki oyuncaklarla 
koleksiyoncu drama çalış-

masını yapıyoruz. 

Aidiyet Çalışması: Tür-
kiye ‘deki TED Okulları-
nı öğreniyor ve meşale 

tutuyoruz. 

Kıvrık  Uçan Ada’da değer-
ler eğitimimi kitabımızdan 
hoşgörü sabır değerlerini 
kazandırmak için Sihirli 

Kelimeler sanat ve drama 
etkinliğini yapıyoruz 

Okuma-yazma çalışmamızda 
‘O sesini Sesler Adası kita-

bımızdan yapıyoruz. 
 

Geometrik şekillerden üç-
gen, kare ve daireyi pekiş-

tirmek için Montessori 
Eğitim Uygulamalarından 
‘Üst üste yerleştirelim’ 
çalışmasını yapıyoruz.  

‘Geleneksel oyunlarımızdan 
Bezirgan Başını öğreniyoruz. 

 

Bilinen kaç tane 
Gezegen var araş-
tırıp resimlerini 

getiri misin? 

 

 

 

 

Kazalar ve tehlikeler hak-
kında sohbet ediyoruz. Acil 

durum numaraları sanat 
etkinliğini yapıyoruz. 

Afacan Can şarkısını söylü-
yoruz.  

Gizemli çizgiler ormanı 
kitabımızdan el göz koordi-
nasyonunu geliştirmek ama-
cıyla çizgi çalışmaları  yapı-

          TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI   

KASIM AYI 6 YAŞ BÜLTENİ 

TEMA : SAĞLIKLI YAŞAM VE BEDENİM 



 

KASIM AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

* Geometrik şekil: Kare - Üçgen   

* Boyut: İnce-kalın - Uzun-Kısa - Geniş-Dar  

* Miktar: Ağır-Hafif  

* Yön/ Mekânda Konum: Sağ-Sol - Önünde-Arkasında - Arasında - Yanında  

* Sayı/Sayma: 1–10 arası sayıları tanıma - 1-20 arası ritmik sayma - Sonraki  

* Duyu : Tatlı - Tuzlu - Acı - Ekşi - Sıcak-Soğuk-Ilık - Sert-Yumuşak - Kaygan-
Pütürlü - Tüylü-Tüysüz - Sivri-Küt  

ATATÜRK ÖLMEDİ 

Atatürk ölmedi 

 Yüreğimde yaşıyor  

Uygarlık savaşında  

Bayrağı o taşıyor 

 Her gücü o aşıyor  

Türklüğe güç veren devrimler senin  

Yurduma çizdiğin aydın yol senin 

ATATÜRK  

Aydınlattın milleti 
Tarihe ışık tuttun 
Azminle, emeğinle 

Türk devletini kurdun 
Ülkümüz senin ülkün 

Rehberisin sen Türk’ün 
Kurtaransın vatanı, kahraman Atatürk’üm. 

ÖĞRETMENİM 

Öğretmenim, 

Canım benim! 

Canım benim! 

Seni ben pek çok  

Pek çok severim. 

 

Sen bir ana, 

Sen bir baba, 

Her şey oldun  

Artık bana. 

 

Gözüm sende, 

Gönlüm sende. 

Okut, eğit 

Beni sen de. 

 

Okut, öğret 

Ve nihayet 

Yurda yarar 

Bir insan et! 

 

 

KIZILAY 

Depremlerde yangınlarda, 
Hem savaşta, hem barışta, 

Sen koşarsın yardıma, 
Güç verirsin yurduma, 

Sonsuza dek, güçlenerek, 
Her acıyı sar Kızılay. BİLMECELER 

Göğü beyaz,ayı kırmızı 
Her felakette o 

Düşünür halkımızı (Kızılay) 
 

Bir küçücük min taşı 
Kaldıramaz bin kişi (Ateş) 

 
Bir kutuda bin asker (Kibrit) 

 
Dağdan gelir takla makla 

Aman abla beni sakla (Sel) 

 

Depremde yangında 
Hemen koşar yardıma 

İlaç, çadır yemek verir 
Muhtaçları sevindirir (Kızılay) 

 
Yeryüzünü sallarım 
Evleri de yıkarım 

Çok canları yakarım (Deprem) 

VÜCUDUM (ŞARKI) 

İki elim iki kolum bacaklarım da var 
Her insanda bir burun birde ağız var 
Her insanda bir burun birde ağız var 
Sen hiç gördü mü üç kulaklı bir adam? 
Sen hiç gördü mü üç kulaklı bir adam? 
Olur mu hiç üç kulak dönde aynaya bak 
Olur mu hiç üç kulak dönde aynaya bak 

İki kulak iki ayak birde başım var 
Gözlerimde kirpiğim saçlarımda var 
Gözlerimde kirpiğim saçlarımda var 

Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam 
Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam 
Olurmu hiç üç dudak dönde aynaya bak 
Olurmu hiç üç dudak dönde aynaya bak.  

AFACAN CAN 
 

Babası dışarıda çalışırken, 
annesi çamaşır yıkıyormuş. 

Bizim küçük afacan oynarken, 
yaramazlık yapıyormuş. 

afacan can afacan can afacan afacan 
can 
 

Çakmağı çakmış, 
kibriti yakmış yangın başlamış. 

İtfaiye çabucak gelmiş, 
yangını çabucak söndürmüş. 

Bizim küçük afacan çok korkmuş. 
Annesinden özür dilemiş. 
Babasından özür dilemiş. 

çok pişman olmuş. 
afacan can afacan can afacan afacan 

can 



İngilizce Seramik 

   Branş Etkinliklerimiz 

 

Seramik dersimizde bu ay;  

Beyaz seramik çamuru kullanılarak ilk haftamızda sanatçı 
‘Salvador Dali’nin’ eserlerinden ‘Akan Saatleri’ seramik çamu-
runu kullanarak yapıyor  ve yaptığımız saatleri  ‘Ulu Önder 
Atatürk’ ün 09:05 ölüm saatini göstererek  ‘10 Kasım’ı ‘ vurgu-
luyoruz.  

Kasım Ayının  son iki haftasın da ‘Sağlıklı Yaşam Beş Duyu Or-
ganımızı’ anlatan ‘Çocuk Yüzü ‘etkinliği seramik çamuruyla yapı-
yor ve kurumaya bırakıyor pişirimini yapıyoruz.  

 Bu ay “TEDdy’s Ready” kitabımızın “My Body” isimli ünitesine başlıyo-
ruz ve bu ünitemizde vücudumuz, duygularımız ve duyularımız hakkında 
kelimeler ve cümle kalıpları öğreniyoruz. Tekil çoğul kavramları üzerin-
de de duracağız.  

Body: Head,  Arm(s),  Leg(s),  Shoulder(s),  Knee(s),  Toe(s),  Hair,  
Finger(s), Hand(s), Foot/Feet, Neck, Chin, Cheeks, Eye-brows 

Hair types: wavy,  curly,  straight 

Face: Eye(s), Nose, Mouth, Tongue, Tooth/Teeth, Ear(s),  

Feelings: Happy,  Sad,  Scared,  Angry,  Sleepy,  Sick,  Surprised,  Ti-
red 

Senses: Taste,  Hear,  Touch,  Smell,  See 

Extended vocabulary: monster,  big-small, tall, long, short. 

“This is my (nose).”  “These are my (legs).” I have (two eyes) 

“I am ( happy).”  “Are you (sad)?” 

“I can (smell) a (flower)”  “I can ( taste) a 
(lemon)” kalıplarını çalışacağız. 

Renkleri, sayıları ve şekilleri bu ay boyunca tek-
rar edeceğiz.  

Hafta Sonu Etkinliği: Teddy’s Ready! Audio 
CD’den 17,18,19,20 ve 21. şarkıları dinleyip söy-
lemeye çalışır mısın? 

Crosscurricular 

Kasım ayı boyunca disiplinler arası çalışmalarımızda TEDdy’s Ready 
programımızda da işleyecek olduğumuz Body Parts (Vücudun bölümleri) 
kelimelerini ve kalıplarını ilgili sanat, hikaye, şarkı ve oyun çalışmalarını 
kullanarak pekiştireceğiz.  

Bilgisayar 

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, ”Labirent: Hata Ayıklama” Kodlama Saat’iyle devam 
ediyoruz. Bazı hazır verilmiş kod bloklarının hatalarını çözüp doğru 
çalışmasını ve Angry Birds’ümüzün domuzcuğa ulaşmasını sağlayaca-
ğız. Eksik 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 
çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 

Beden Eğitimi 
 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Adımlama ve koordinasyon geliştirilmesi için çember ve atep tahta-
ları ile yapılan çalışmalar. 

Birlikte hareket edebilme becerisi kazandırmak için bayrak ve ku-
rulu parkur ile yapılan çalışmalar. 

Merdiven ,sehpa ve el ayak merdiveni ile yapılan çalışmalarla koor-
dinasyon ve kuvveti gelişir. 

 

 

Bu  ay Akıl Oyunları dersimizde; Whatzizz oyununu öğrenece-
ğiz .Bu oyun  öğrencilerimizin görsel dikkat gelişimini, parça – bü-
tün, şekil – zemin ilişkisi becerilerini geliştirir ayrıca Parçadan 
bütünü görebilme, odaklanma, Konsantrasyon ve hayal gücünü geli-
şimini destekler. 



Müzik 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

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

Bir orff çalgısı olan ‘’Davul’’ enstrümanı tanıyoruz. Enstrümanı deneyerek ve yaşayarak öğrenirler. 

Öğrenilen 4lük ve 8lik notları davul enstrümanla ile çaldırılarak pekiştiriyoruz. 

Neyim var şarkısı öğrenilir. 

Şarkımıza uygun ritim kalıplar ile davul enstrümanıyla eşlik edilir. 

Yanflüt enstrümanın  

-Bölümlerini 

-Sesini tanır. 

-Keman sesini diğer enstrümanlar ayırt edilebilmesi için birkaç şarkı dinletilir ve hangisi yan flüt 
acaba? Sorusuyla küçük bir etkinlik yapılır. 

 

Görsel Sanatlar 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

Kasım aynın ilk haftası 10 Kasım Atatürk’ü anma günü için 35*50 boyutunda resim kağıtlarına kesip 
yapıştıracağımız Atatürk resimlerinin çevresini 2 şerli gruplar halinde boyayıp istedikleri gibi 
renklendirmeleri sağlanır. 

2. hafta: iplik baskısı nedir bunu öğreneceğiz. Sırasıyla renklendirdikleri ipi,  ikiye katlayıp hazırla-
dıkları kağıdın bir yüzüne istedikleri şekilde yayarak sayfayı kapatıp içindeki ipi dışarı çekerek ori-
jinal desen elde etmeleri sağlanarak etkinlik tamamlanır. 

3.hafta boya baskısı çalışması yapacağız. Renkli akrilik boyalarımızı kağıdımızın bir yüzüne istediği-
miz gibi akıttıktan sonra  sayfamızı ikiye katlayarak tüm renklerin birbiri ile karışmasını sağlayaca-
ğız. Sayfayı açtığımızda çok renkli bir boya baskısı elde etmiş olacağız. 

 

Yoga dersimizde bu ay; 

Bu ay Yoga dersimizde; “Ormanda Gezinti” adlı hikayede Ağaç, Dağ, Yılan hareketlerini öğreniyoruz. 
“Güneşe Selam” serisinin hareketlerini öğreniyoruz ve ısınmak için bu seriyi yapıyoruz. “Gökkuşağı” 
hikaye kitabının resimlerine bakarak okuyoruz. Ece, Efe, Köpek Fındık ve Kedi Fıstık ile doğa yürüyü-
şüne çıkıyor onların maceralarına katılıyoruz. Hikaye okunurken hikayede geçen yoga hareketlerini 
yapıyoruz. Ağaç, kedi, köpek, çiçek, köprü, yarım sandviç duruşlarını çalışıyoruz.  

 Yoga dinlenmesinde müzik eşliğinde dinlenirken nefes çalışması yapıyoruz.  

Çocuk Yogası 


