
 

Ailemizle tekno-
lojinin zararları 
ile ilgili video 

izleyerek sohbet 
ediyoruz. Okulda 
arkadaşlarımızla     
paylaşıyoruz.. 

5 sayısı tanıma çalışma-
sı yaparak, matematik 
kitabımızdan 5 rakamı 

çalışma sayfalarını   
yapıyoruz. 

Gemslerle gruplama 
çalışması yapıyoruz. 

Mutfak etkinliğimizde  
teknolojik bir araç olan 

“mikser” kullanarak, 
kağıtlı kek yapıyoruz. 

 

İ sesini öğreniyoruz. İ 
sesi köşesi oluşturuyo-
ruz. Sınıfımızda İ sesi 
ile başlayan nesneleri 
grupluyoruz. İ sesi ile 

ilgili eğitici video izliyo-
ruz. Oyun hamurundan İ 

sesi oluşturuyoruz. 

Değerler eğitimi setin-
deki “Kıvrık  

Nerede Çıtır-
tılı Pakta” 
hikayesini  
okuyoruz.  

Buluş Yapmak/İcat 
etmek” sizce ne de-

mektir? Fikrimizi 
söylüyoruz.  

 

 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 
fedakar kurbağa hi-
kayesini tartışıyoruz 

Geçmişte hangi   

iletişim araçları  

Kullanılıyordu öğre-
niyoruz.. 

Mektup sanat çalış-
mamızı yapıyoruz. 

 

 

 

Önce-şimdi– sonra 
kavramını            

öğreniyoruz. 

Televizyonun hayatımız 
için önemini              
öğreniyoruz.  

Ailemizle hazırlamış 
olduğumuz televizyon 

izleme kurallarını arka-
daşlarımıza anlatıyoruz 

TED’Lİ olmak bir ayrı-
calıktır sence neden? 
aidiyet çalışmamızı 

yapıyoruz. 

 

Cumartesi-Pazar 6 Ocak  Pazartesi 7 Ocak Salı 8 Ocak Çarşamba 9 Ocak Perşembe 10 Ocak Cuma 

Cumartesi-Pazar 13 Ocak Pazartesi 14 Ocak Salı 15 Ocak Çarşamba 16 Ocak Perşembe 17 Ocak Cuma 

Yaşayan Atatürk kö-
şemizi temaya uygun 

güncelliyoruz. 

Enerji tasarrufu hafta-
sını kutluyor, tasarru-
fun önemi öğreniyoruz. 

Okulumuzda tasarruf 
noktalarını belirleyerek 
uyarı yazılarını asıyoruz. 

 

Geleneksel oyunları-
mızdan ‘’İp Atlama’’ 
oyununu oynuyoruz. 

‘’Kutudaki Sesler” 
‘’dramasını yapıyoruz. 

Gems materyalleri ile 
ikili örüntü yapıyoruz. 

Eğlenceli bilim der-
sinde’ Yaşayan Seb-
zeler’’ Deneyini yapı-

yoruz. 

Düz-eğri kavramını 
öğreniyoruz. 

‘’Arkadaşım eşek’ 
’şarkısını   öğreniyo-

ruz. 

 

 

Gelişim Raporlarımızı  

alıyoruz ve 

Ailelerimizi  

sınıfımıza bekliyoruz 

 

İyi 

 Tatiller! 

İletişim araçları neler-
dir öğreniyoruz. 

İletişim araçları ile ilgili 
bilmeleri cevaplıyoruz. 

Radyo nedir? Televizyon 
ile radyo arasındaki 

farklılıkları  öğreniyo-
ruz 

Klasik müzik eşliğinde 
mandala çalışması yapı-

yoruz.  

.  

      

  TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI  

 5 YAŞ  ARALIK AYI AYLIK PROĞRAM 

TEMA : HAYATIMI KOLAYLAŞTIRIAN 
MAKİNELER VE ALETLER 

Bilgi Yaprağı    

Şarkı 

 

ARKADAŞIM EŞŞEK 

Kaç yıl oldu saymadım? köyden göçeli 
Mevsimler geldi geçti, görüşmeyeli 
Hiç haber göndermedin o günden beri 
Yoksa bana küstün mü? unuttun mu beni?  
 
Dün yine seni andım, gözlerim doldu 
O tatlı günlerimiz, bir anı oldu 
Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek 
Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek  
 
Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek 
(Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek)  
 
Yaban tayları çayırda, tepişiyor mu? 
Çilli horoz kedilerle, dövüşüyor mu? 
Sarıkız minik buzağıyı, sütten kesti mi? 
Kuzularla oğlaklar, sevişiyor mu?  
 
Uzun kulaklarını, son bir kez salla 
Tüm eski dostlarımdan, bir haber yolla 
Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek 
Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek  
 
Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek 
(Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek)  

Ocak Ayında öğreneceğimiz Kavramlar: 

 Renkler  

Geometrik Şekil (Daire, Üçgen, kare, dikdörtgen, kenar, köşe)  

 1–10 arası sayıları tanıma ve eşleştirme  

1-5 sıra sayıları (birinci, ikinci, gibi)  

İlk-orta- son  

Düz-eğri  

Var-yok  

Önce-şimdi- sonra  

 

AYIN GEZİSİ: Teknolojik cihazları keşfetmek için bu ay    

MediaMarkt ziyarete gidiyoruz. 



İngilizce Seramik 

 Ocak Ayının ilk haftası 3. ünitemiz olan  TEDdy’s Family and House’da kita-

bımızın kalan bölümlerini tamamlıyoruz ve hikayemizi okuyoruz.  İkinci haf-

tadan sonra 4.ünitemiz TEDdy’s  Clothes’a başlıyoruz.  Her zaman olduğu 

gibi, kitabımızdaki etkinlikleri takip ediyor, şarkılar dinliyor, oyunlar oynu-

yor ve videolar izliyoruz. Bu ünitede mevsimleri ve bu mevsimlere göre giye-

bileceğimiz kıyafetler üzerine çalışıyoruz.  

Clothes: Dress,  Shorts,  Skirt,  Coat,  T-shirt, Pants/Trousers, Hat, Sock, 

Boots, Shoes 

Seasons: Winter,  Spring,  Summer,  Fall/Autumn 

Structures: Put on your (coat)! Take off your (hat).  

What are you wearing? I am wearing a (blue T-shirt) kalıplarını öğrenece-

ğiz. 

Ünite boyunca renkleri, şekilleri tekrar edeceğiz. Kağıttan giysiler hazırla-

yıp onları sınıfımızda çamaşır ipine asıyoruz.  

Crosscurricular (Disiplinlerarası) 

Ocak ayı boyunca disiplinlerarası çalışmalarımızda sınıf öğretmenlerimizin 
öğrencilerimizle işleyecekleri “Hayatımı Kolaylaştıran Makineler ve Aletler” 
temasına paralel olarak İngilizce derslerimizde sanat, hikaye, şarkı, bilim ve 
oyun çalışmaları yaparak konuya ait dili pekiştireceğiz.  

 

Seramik dersimizde bu ay;  

Ocak Ayı ilk iki haftamızda  şekillendirdiğimiz ve pişirimini yap-
tığımız seramik ürünlerimizi ilk haftamızda seramik boyaları kul-
lanarak boyama teknikleri uygulayarak renklendirmelerini ta-
mamlıyoruz. 

Son haftamızda beyaz seramik çamuru kullanarak Sucuklama 
Tekniği uygulayarak salyangoz etkinliği yapıyoruz.  

Etkinliğimiz devam edecek.  

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, Öğrencilerimizin analitik düşünme becerisini geliştir-
mek için tasarlanmış olan ve çocuklara kodlamayı sevdirmeyi amaçla-
yan ‘Cubetto Robot’ kitimizi tanıyoruz.  

Kitimizde; ‘Cubetto Robotumuz,’ renkli bloklar( hareket komutları),  
pano ve kodlama halısı yer alıyor. Kitimizi tanıdıktan sonra örnek ola-
rak kodlaması gösteriliyor. 

İkinci hafta, Tanımış olduğumuz ve nasıl kodlaması yapıldığını öğren-
diğimiz robotumuzda öğrencilerimizle farklı kodlama etkinlikleri ger-
çekleştiriyoruz. 

 

Bilgisayar 

Beden Eğitimi 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

Forte , Piyano , Crescendo , Decrescendo olan ses terimlerini uygulamalı olarak seslerle 
birlikte  uyguluyoruz. 

Ses ve ritim eğitimlerine başlıyoruz. 

Piyanodan verilen tek ses ve iki ayrı seslerin tınılarını duyuyor ‘’ na ‘’ sözcüğüyle birleş-
tirerek söylüyoruz. 

küçük ritim kalıplarını tekrarlamaya çalışıyoruz..  

4 lük ve 8 lik notalarını orff çalgılarımızda tekrar ediyoruz. 

 

Neyim var şarkısını öğreniyoruz. 

Müzik 

 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Öğrenciler merdiven üzerinde gösterilen hareketleri uygular.(diz çekme 
sıçrayış vs …) 

Plastik toplarla yapılan çalışmalar sayesinde salona dağınık şekilde yerleşti-
rilmiş toplar yerden toplanır. Dikkat gelişimi sağlanır. 

   Branş Etkinliklerimiz 

Akıl Oyunları 

 

Akıl oyunları dersimizde bu  ay ; 

Bu  ay Akıl Oyunları dersimizde; Shapy oyununu öğreneceğiz .Bu oyun  
öğrencilerimizde gözlem, seçici dikkat, odaklanma, renk tanıma kopya 
etme ve bilgiyi transfer etme kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyoruz.  



 

                İYİ TATİLLER ... 

Görsel Sanatlar 

 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

Ocak Ayının ilk haftası seramik öğretmenimiz ile sunumunu ortak yapacağımız etkinlik 
için çalışmaya başladık. Önceden seramik dersinde hazırladıkları çocuk kafaları için gör-
sel sanatlar dersinde elbise tasarlama etkinliği yapacağız. Pastel boya ile renklendirecek-
leri kıyafet çizimlerinin üzerine istedikleri malzemelerden( simli kağıt, renkli kraponlar, 
boncuk vs.) yapıştırarak renk ve boyut katabilecekler. 

 

Ocak ayının 2. Haftası öğrenciler kolay baskı tekniklerinden mono baskı yapımına devam 
edecekler. 

 

Yoga dersimizde bu ay; 

“Sihirli Taşla Konuşan Hayvanlar” hikayesindeki duruşları çalışıyoruz.  

 

“Kayak Kampına Gidiyoruz” konusu ile öğrenilen duruşları (sandviç, uçak, araba, vb.) tekrar ediyoruz.  

 

Yoga kartlarıyla eşini bul oyunu oynuyoruz.  

Çocuk Yogası 


