
     TED EGE KOLEJİ 
ANA SINIFI 
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M sesiyle başlayan 
nesnelerin resimleri-
ni çeşitli görseller-
den kesip okula ge-

tirir misin?  

Ailen ile mısır pat-
latarak bir film iz-
leyip fotoğrafını 

okula getirir misin? 

(öğretmenimize te-
lefon yoluyla ilete-

bilirsiniz) 

Uzay gemisi simetri çalış-
mamızı yapıyoruz. 

 
Yaşayan Atatürk Köşemiz 
için Güneş sanat çalışma-

mızı yapıyoruz. 
 

Matematik kitabımızdan  
sayı çalışmamızı yapıyoruz. 

 
Görmeden doldur oyununu 

oynuyoruz. 
 
 
 
 

Çocuklar için felsefe et-
kinliğimiz kapsamında;  
Peter Reynolds’un  ‘’Mış 

gibi’’ kitabını tartışıyoruz. 

Güneş sistemindeki geze-
genler  hakkında sohbet 

ediyoruz , ardından geze-
genlerimiz sanat etkinliği-

mizi yapıyoruz. 

Gems materyallerimiz ile 3 
lü örüntü çalışmamızı yapı-

yoruz. 

Hazine avcıları oyunumuzu 
oynuyoruz. 

TED ‘i neden sevi-
yorum konulu aidi-
yet sanat etkinliği-

mizi yapıyoruz. 

Eğlenceli bilim’ dersimizde 
‘ Gökyüzü ve Uzay-1 ‘ de-
neylerini yaparak güneş 
sistemi ve gezegenleri 

tanıyoruz.  

Gezegenler şarkımızı öğre-
niyoruz. 

Sesler Adası kitabımızdan 
“O” sesi ile ilgili çalışmalar 
yapıyoruz. ‘’O’’ sesi köşesi 

oluşturuyo-
ruz.   

Geleneksel 
oyunlarımız-

dan yakar top 
oyunumuzu oynuyoruz. 

Haftanın araştırmacısı ile 
Karadeniz bölgesi hakkında 

sohbet ediyoruz.  

Astronot sanat etkinliğimi-
zi yapıyoruz. 

Uzay deyince aklımıza neler 
geliyor ? Yanıtları ‘Hızlı tur’ 

tekniği ile  dinliyoruz. 

Uzay hakkında neleri merak 
ediyoruz ? Sorusuna yanıt 

arıyoruz.  Ve eğitici videomuzu 
izliyoruz. 

Değerler Eğitimi “Kıvrık Nere-
de Uçan Ada’da” kitabımızdan 
“Sihirli Kelimeler” etkinliğini 
yapıyoruz. Hoşgörü, sabır, 

nezaket ve işbirliği değerlerini 
öğreniyoruz. 
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Yerli Malı Hafta-
sını kutluyoruz. 

Dünyamızın uydu-
su nedir, öğreni-

yoruz.   

Ayın evreleri konusunda eğitici 
videomuzu izliyoruz.                    

Ay’da Arkadaşım Ve Ben sanat 
etkinliğimizi yapıyoruz. 

Değerler Eğitimi “Kıvrık Nere-
de Uçan Ada’da” kitabımızdan 
“Sihirli Bulut Tozları ” etkinli-

ğini yapıyoruz. Sevgi, saygı, 
hoşgörü, adalet ve sorumluluk 

değerlerini öğreniyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
etkinliğimiz kapsamında; 
‘’Ahlaki ikilem’’ konusunu 

tartışıyoruz. 

Gizemli Çizgiler Ormanı 
kitabımızdan kitap ça-

lışması yapıyoruz. 

Kaplumbağa yarışı oyunu 
oynuyoruz. 

 

 

Elips şeklini öğreniyoruz. 
ve  yaratıcılığımızın geliş-
mesini destekleyen elips 

sanat etkinliğimizi yapıyo-
ruz. 

Mutfak etkinliğimizde 
bisküvi ve bonibonlar ile 
uzay gemisi yapıyoruz. 

Gems materyallerimizle 
büyükten küçüğe doğru 

sıralama çalışması yapıyo-
ruz. 

 

 

Sesler Adası kitabımızdan 
“M” sesi ile ilgili çalışmalar 
yapıyoruz. ‘’M’’ sesi köşesi 

oluşturuyoruz.   

Gizemli Çizgiler Ormanı 
kitabımızdan kitap çalışma-

sı yapıyoruz. 

Matematik kitabımızdan  
sayı çalışmamızı yapıyoruz. 

 
Sepette top oyunu oynuyo-

ruz. 
 

 

U sesiyle başlayan 
nesnelerin resim-
lerini çeşitli gör-
sellerden kesip 

okula getirir mi-
sin?  

Çocuklar için felsefe 
etkinliğimiz kapsamında; 
‘’Bıdık Tavşan’’ hikayesi 
yarım bırakılarak örüm-
cek ağı tekniği ile öykü-

müzü tamamlıyoruz. 

Gece-gündüz drama 
oyunu oynuyoruz.  

Gece ve gündüzün oluşu-
munu öğreniyoruz. Gece
– gündüz kapı kolu sanat 
çalışmamızı yapıyoruz. 

Mevsim nedir ?Mevsimler 
nasıl oluşur ? Sorusuna   

Gez-Birleş-Ayrıl tekniği ile 
cevap arıyoruz.  

Mevsimler sanat 
çalışmamızı yapıyo-

ruz. 

Değerler Eğitimi “Kıvrık 
Nerede Uçan Ada’da” kita-
bımızdan “ Saygılı Davranı-
yorum” etkinliğini yapıyo-

ruz. Saygı değerlerini öğre-
niyoruz. 

 

Yıldızlar hakkında soh-
bet ediyoruz. Takım yıl-

dızlarını öğreniyoruz. 

Takım yıldızları stem 
çalışmamızı yapıyoruz.  

Minik tema eğitim prog-
ramı kapsamında 

‘’Musluktan Akan Su Ne-
reden Geliyor ‘’sanat 

çalışmamızı yapıyoruz. 

 

 Yağmur nasıl oluşur ?
Gökkuşağı ne zaman olu-
şur? Gibi sorular ile hava 
olayları hakkında beyin 

fırtınası yapıyoruz. 

Yağmur konulu sanat 
çalışmamızı yapıyoruz. 

Eğlenceli bilim’ dersimiz-
de ‘Dinozorların Dünyası
-2 deneylerini yapıyoruz. 

 

Su döngüsünün nasıl 
olduğunu öğreniyoruz. 

Minik tema eğitim 
programı kapsamında 

‘’Gökyüzündeki           
Bulutlar‘’ sanat çalış-

mamızı yapıyoruz. 

Yağmur yağıyor oyu-
numuzu oynuyoruz. 

 

Sesler Adası kitabı-
mızdan “U” sesi ile 

ilgili çalışmalar yapı-
yoruz. ‘’U‘’ sesi köşesi 

oluşturuyoruz.   

“Şıp şıp ile tıp tıp” 
adlı hikayeyi dinliyo-
ruz ve hikayenin res-

mini yapıyoruz.  

“Su Taneleri” adlı şar-
kımızı dinliyoruz 

 

Ailenle  2020 tak-
vimini oluşturup bi-
zimle paylaşır mı-

sın? 

T sesiyle başlayan 
nesnelerin resimle-
rini çeşitli görsel-
lerden kesip okula 

getirir misin?  
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Çocuklar için felsefe 
etkinliğimiz kapsamında; 
‘’Güven nedir’’ tartışıyo-

ruz. 

Takvim nedir? ve ne işe 
yarar? 

Evde hazırladığımız tak-
vimleri inceleyerek    

öğreniyoruz. 

Gizemli Çizgiler Ormanı 
kitabımızdan kitap ça-

lışması yapıyoruz. 

 

Andaç için fo-
toğraf çekimimiz 

var çekilmek 
istediğimiz kıyafeti okula 
getirmeyi unutmuyoruz 

Mutfak etkinliğimizde kek 
kullanarak çam ağacı oluş-
turuyoruz ardından süsle-

yerek afiyetle yiyoruz. 

Ailem Okulda etkinliği-
miz için ailelerimizi oku-
lumuza davet ediyoruz. 

 

Geleneksel 
oyunlarımız-
dan yakan 

top oyununu 
oynuyoruz. 

Bu ay neler öğrendik? 
Sohbet ediyoruz.      Bu 
ay içerisinde yaptığımız 
etkinlikleri klasörleri-

mize koyuyoruz.  

Seçtiğimiz etkinlikleri 
port folyo kutumuza 

yerleştiriyoruz. 

Sesler Adası kitabımız-
dan “T” sesi ile ilgili 
çalışmalar yapıyoruz. 
‘’T‘’ sesi köşesi oluştu-

ruyoruz.   

Matematik kitabımız-
dan  

sayı çalışmamızı yapıyo-
ruz. 

Legolar ile şekil ve sayı 
oluşturma oyunumuzu 

oynuyoruz. 

 

 
 

Ü sesiyle başlayan 
nesnelerin resimlerini 
çeşitli görsellerden 
kesip okula getirir 

misin?  

Yeni yılla ilgili neler hisse-
diyorsun? sorusunu resim-

leyerek  
cevap veriyoruz. Yeni yıl 

şarkımızı öğreniyor ve sını-
fımızı  süslüyoruz. 

Ailemize hediye  
etmek için yeni yıl kartı 

hazırlıyoruz. 

Değerler Eğitimi “Kıvrık 
Nerede Çıtırtılı Parkta ” 

kitabımızdan “Çıtırtılı Park 
Yapıyoruz” etkinliğini ta-
mamlıyoruz.  İşbirliği de-

ğerlerini öğreniyoruz 

3 Aralık Salı 



   BİLGİ YAPRAĞI 
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Okulumuzdaki yeni yıl 
partisine katılıyoruz. 

Arkadaşlarımıza  
hediyelerimizi 

veriyoruz. 

Yeni  

Yıl  

Tatili 

Teknolojik yaşam hak-
kında sohbet ediyoruz. 
Teknolojik yaşam kav-
ram haritamızı oluştu-

ruyoruz. 

Gizemli Çizgiler Ormanı 
kitabımızdan kitap ça-

lışması yapıyoruz. 

Sesler Adası kitabımız-
dan “Ü” sesi ile ilgili 
çalışmalar yapıyoruz. 

‘’Ü”’ sesi köşesi oluştu-
ruyoruz.   

Matematik kitabımızdan  
sayı çalışmamızı yapıyo-

ruz. 

 

 
 

Y sesiyle başlayan 
nesnelerin resimlerini 
çeşitli görsellerden 
kesip okula getirir 

misin?  

Değerler Eğitimi “Kıvrık 
Nerede Çıtırtılı Parkta ” 
kitabımızdan Fasulye Ra-

kamlar etkinliğini tamamlı-
yoruz.    

Tavşan ormanda oyunumuzu 
oynuyoruz. 

Puzzle çalışmamamızı yapı-
yoruz. 

 

YENİ YIL 

Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl 
Bizlere kutlu olsun 

Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl 
Sizlere mutlu olsun 

 
Eski yıl sona erdi 

Yepyeni bir yıl geldi 
Bu yıl olsun mutlu bir yıl 

Bu yıl olsun hey hey  

YERLİ MALI 

Yurdumuzu seviyorsak 

Türk çocuğuyum diyorsak 

Önce yerli malı kullanmalı 

Paramız ülkemizde kalmalı 

 

Gezegenler  

Adımı sorsan Merkür derim 
Güneşe en yakın benim 

Ben sıcak bir gezegenim 
Yavaş yavaş dönerim 

 
Adımı sorsan Venüs derim 

Bulutlarım var benim 
Dünyaya çok benzerim 

Ama tersine tersine dönerim 
 

Adımı sorsan Dünya derim 
Kayalarım var benim 

Mavi gezegen derler bana 
Canlıların tek eviyim 

 
Adımı sorsan Mars derim 
Çok soğuk bir gezegenim 
Kızıl gezegen derler bana 

Fırtınalarım var benim  

Aralık Ayında öğreneceğimiz kavramlar: 

Renkler  

Geometrik şekil - Çember - Dikdörtgen - Elips - Yıldız  

Boyut - Büyük-Orta-Küçük Miktar - Yarım-tam - Parça-
Bütün  

Yön/ Mekânda Konum - İçinde-dışında - Uzak-Yakın  

Sayı/Sayma - 1–15 arası sayıları tanıma - 1-20 arası ritmik 
sayma  

Duyu - Sıcak-Soğuk-Ilık Zıt - Karanlık-Aydınlık  

Zaman - Önce-şimdi-sonra - Sabah-Öğle-Akşam - Dün-
Bugün-Yarın  

 

BİLİM VE DENEY EVİNE 
GİDİYORUZ. 

ARALIK AYI  GEZİMİZ 



İngilizce Seramik 

 

Seramik dersimizde bu ay;  

Beyaz seramik çamuru kullanılarak ilk iki haftamızda 
‘Uzay Teması’ konu alınarak uzay temalı kapı süsü etkin-
liği yapıyoruz .Son iki haftamızda ;Ressam ‘Claude Mo-
net’ in ‘Nilüfer Çiçeklerini’ seramik çamuruyla şekil vere-
ceğiz.  

Oluşturduğumuz ürünlerimizi kurumaya bırakıp fırınla-
dıktan sonra seramik boyaları kullanarak renklendirece-
ğiz.  

  

Bilgisayar 

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1 ,  “7. Arı: 
Sıralama” kodlama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz tüm 
etkinliği tamamlıyoruz.  
İkinci hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1 ,  “8. Aktör: 
Sıralama” kodlama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz ve 
etkinlikteki ilk 6 dersi tamamlıyoruz.  
Üçüncü hafta, 8.  Aktör:  Sıralama kodlama saatinin tüm 
etkinliklerini tamamlıyoruz.  
Dördüncü hafta, Cubetto Robotumuzu tanıyoruz.  Robotu-
muzun kodlamasını nasıl yapacağımızı ve neler yapacağımız 
üzerine konuşuyoruz.   

 Yeni ayla beraber 3.ünitemiz olan “My Family/My House (Ailem/Evim)” geçiyoruz.  

Family Members: Mother/Mum/Mummy (Anne), Father/Dad/Daddy (Baba), Brother 
(Erkek kardeş) Sister (Kız kardeş), Baby (Bebek), Grandma,(Büyükanne) Grandpa 
(Büyükbaba), Family (Aile)  

My House: House (Ev),  Roof (Çatı),  Living room (Oturma Odası),  Bedroom (Yatak 
Odası), Bathroom (Banyo), Kitchen (Mutfak), Garden (Bahçe)  

Prepositions: in (içinde)/on(üstünde)/under(altında)kelimelerini öğreniyoruz.   

Furniture: Chair,  Table,  Sofa,  Lamp,  Television,  Telephone,  Curtains,  Bed,  
Wardrobe, Shelf, Toys, Bath, Mirror, Sink, Toilet, Cupboard, Fridge, Sink, Carpet, 
Oven,  

Who is this? She/he is my (mother) 

This is (my family)  

Who is in the (bedroom)? 

Where is the (television)?  

The (television) is in/on/under the (table).  

It is (in) the living room. 

kalıplarını çalışacağız.  

Hafta Sonu Etkinliği: Öğrendiğimiz aile fertlerini,  odaları ve eşyaları İngilizce 
olarak ailenle paylaşabilirsin.  

Crosscurricular 

Aralık Ayı boyunca disiplinler arası çalışmalarımızda gökyüzü ve uzay teması ile ilgili 
kelimeleri ve kalıpları ilgili sanat, hikaye, şarkı ve oyun çalışmalarını kullanarak işleye-
ceğiz.  

Beden Eğitimi 
 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Merdiven ve merdivenin sehpa kullanılarak yapılan çalışmaları ile 
kuvvet ve denge becerisi gelişir. 

Zig zag denge tahtası ve step tahtaları kullanılarak yapılan çalış-
malar ile denge ve esneklik gelişimi çalışmaları yapılır 

Patlayıcı kuvvet ve sürat becerisi gelişir. Trambolin ve kuklalar kul-
lanılarak çapraz yerleştirilmiş kuklalar arasından slalom yaparak 
geçer hızını kesmeden tramboline çift ayak sıçrar ve 3 kez sıçra-
masını yaptıktan sonra yerdeki mindere atlar. 

Zil kullanarak yaptırılan egzersizlerle reaksiyon zamanı ve dikkat 
becerisinin gelişmesi hedeflenir. 

 

 

Akıl oyunları dersimizde bu ay;  

Rondo Varıo oyununu öğreneceğiz . Bu oyun  öğren-
cilerimizde gözlem, seçici dikkat, odaklanma, renk 
tanıma kopya etme ve bilgiyi transfer etme kabiliye-
tini geliştirmeyi hedefliyoruz. 

   Branş Etkinliklerimiz 

http://www.ressamlar.gen.tr/claude-monet-kimdir-hayati-biyografisi/
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Müzik 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

Taş şarkısını öğreniyor ve şarkıya uygun  uygun ritim kalıpları ile beneimizi müzik 
ile birleştirerek şarkıya eşlik ediyoruz. 

Deli deli kulakları küpeli şarkısı öğreniyor ve şarkıya uygun  uygun ritim kalıplar 
ile bedenimizi müzik ile birleştirerek eşlik ediyoruz. 

Kara Kedi şarkısı öğreniyoruz.  Şarkımıza uygun ritim kalıpları ile davul enstrüma-
nıyla  şarkıya eşlik ediyoruz. 

AYIN ENSTÜRMANI-PİYANO 

-Piyano enstrümanın 
-Bölümlerini 
-Sesini tanır. 

 Keman sesini diğer enstrümanlar ayırt edilebilmesi için birkaç şarkı dinletilir ve han-
gisi piyano  acaba? Sorusuyla küçük bir etkinlik yapılır.  

Görsel Sanatlar 

 

Yoga dersimizde bu ay; 

Ağaç, kedi, köpek, çiçek, köprü, yarım sandviç duruşlarını tekrar ediyoruz.  

“Yeni Yıl Partisi” isimli hikayeyi okuyarak, yoga duruşlarıyla hikayeyi canlandıracağız.  

Güneşe Selam serisinde yer alan duruşları tek tek çalışmaya devam ediyoruz.  

Isınma çalışmalarında artık güneşe selam serisini kullanıyoruz. 

Çocuk Yogası 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

1. ve  2. hafta: Ünlü ressam ‘Salvador Dali’ kimdir, öğreniyoruz. Eserleri nelerdir vi-
deo ve örnek görsellerle öğreniyor ve  ünlü ressamın kendi portresini resmetmeye 
çalışıyoruz. 

3.  ve 4 .Hafta :Ünlü ressam Claude Monet’i tanıyoruz.. Eserleri ve özellikleri hakkın-
da bilgi sahibi oluyoruz. Japon köprüsü isimli tablosundan yola çıkarak, grup olarak  
resmin benzerini yapmaya çalışacağız. Geniş duralit zemin üzerine akrilik boya ile 
renklendirdiğimiz fon resmini tamamladıktan sonra seramik öğretmenimiz tarafından 
yaptırılan ‘Nilüfer Çiçeklerini’ de yapıştırarak etkinliğimizi tamamlamış oluyoruz. 
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