
Eczacı sanat 
çalışmamız için 
evden boş ilaç   

kutuları        
getirir misin? 

 

Meslek grupları ile 
ilgili çember zamanı 
sohbeti yapıyoruz. 

Eğlenceli bilim der-
sinde’ Yaşayan Seb-

zeler’’ Deneyini     
yapıyoruz. 

Geleneksel oyun ip 
atlama oyununu      

oynuyoruz. 

 

Ben Pilot Olsam    
sanat çalışmamızı  

yapıyoruz. 

 

 

Gemslerle ana ve  
arar renkler çalışma-

sı  yapıyoruz 

Meslekleri öğreniyo-
rum oyunu oynanır. 

Meslekler yapboz   sa-
nat çalışmamızı         

yapıyoruz. 

 

 

Çocuklar İçin Felsefe 
eğitimi kapsamında 

‘Filozof Çocuk Serisi’ 
kitaplarımızdan; 

‘Arkadaşlık nedir?’ ko-
nusunu  hızlı tur tekniği 

ile  tartışıyoruz. 

Meslekler parmak 
oyununun             

öğreniyoruz. 

10’ar 10’ar ritmik 
sayma çalışması   

yapıyoruz. 

Meslekler drama ça-
lışması yapıyoruz. 

 

 

 

Alçak-yüksek kavramı 
oyun oynuyoruz. 

Matematik kitabımız-
dan çalışmalar      

yapıyoruz.  

Cumartesi-Pazar 3 Şubat Pazartesi 4 Şubat Salı 5 Şubat Çarşamba 6 Şubat Perşembe 7 Şubat Cuma 

Cumartesi-Pazar 10 Şubat Pazartesi 11 Şubat Salı 12 Şubat  Çarşamba 13 Şubat Perşembe 14 Şubat  Cuma 

Eczacı mesleği ile 
ilgili sohbet ediyoruz. 

Eczası grup sanat    
çalışmamızı            
yapıyoruz.  

 

 

 

İçinde-dışında kavra-
mı oyun oynuyoruz 

I sesini öğreniyoruz. I 
sesi köşesi oluşturuyo-
ruz .Sınıfımızda I sesi 
ile başlayan nesnelerle 
grupluyoruz. I sesi ile 
ilgili eğitici video   izli-

yoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında  

tereyağ ekmek yöntemi 
ile ‘Ada Kuralları’ oyunu-

muzu oynuyoruz.  

Mutfak etkinliğinde 
milföy hamuru ile çi-

kolatalı şekiller     
kanepesi yapıyoruz. 

 

Gems materyalleri ile 
üçlü örüntü çalışması 

yapıyoruz 

Türkiye’miz projesi 
kapsamında Doğu 
Anadolu bölgesini  

tanıyoruz. 

 

 

Meslekler şarkısını 
öğreniyoruz. 

Matematik kitabımız-
dan çalışmalar       

yapıyoruz. 

Yeşil renk par-
timiz için yeşil 

renkte bir nesne 
getirir misin? 

 

Paylaşmak güzeldir 
değerini öğreniyoruz. 

TED’in 
92.yılını 
kutlaya-
rak ,TED 

aidiyet çalışmamızı   
yapıyoruz. 

100.Gün partimize 
katılıyoruz. 

  

      

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

Büyüyünce ne olsam? 
Sanat etkinliğini    

yapıyoruz. 

Montessorri delikler-
den ip geçirme çalış-

ması yapıyoruz.. 

6 Sayısını öğreniyo-
ruz. Tras köpüğü üze-

rine  öğrendiğimiz 
sayıları yazma çalış-

maları yapıyoruz. 

 

 Yaşayan Atatürk kö-
şemizi güncelliyoruz. 

 

 

 

10’ar 10’ar ritmik  
sayma çalışması          

yapıyoruz. 

Eğlenceli bilim dersin-
de’ Mıknatısım ve Ben 
1’’ Deneyini yapıyoruz 

 Meslek araç gereçle-
ri; forma, üniforma, 

steteskop, cüppe, cet-
vel, top, palet, fırça, 
boya, kep, baret, te-
beşir vb. öğreniyoruz.  

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 

Gez Birleş Ayrıl tekni-
ği ile ‘Mutlu Olmak 

İçin Neye İhtiyacım 
Var? ‘ Konusunu       

tartışıyoruz. 

1-10 arası sayılar-
tanıma- eşleştirme 
çalışması yapıyoruz. 

Sandalye kapmaca 
oyununu kitap kapma-
ca şeklinde uyarlıyo-
ruz ve müzik durdu-
ğunda bulduğumuz 
sandalyedeki kitabı 
okumaya başlıyoruz. 

  

 
Dergi, gazete 
vb. gördüğün  
çeşitli meslek 

araç gereçlerinin 
resimlerini kese-

rek okula      
getirir misin? 

 

 
 

Yeşil rengin ara renk 
olduğunu öğreniyoruz. 

Renkler şarkımızın  
videosunu izliyoruz.  

Sınıfımıza evden getir-
diğimiz nesnelerle yeşil 
köşesi oluşturuyoruz.   
Yeşil renk kıyafetleri-
mizle “yeşil renk” par-

timizi yapıyoruz. 

Meslekler ve kullandığı 
materyalleri eşleştir-

me çalışma sayfası  
yapıyoruz. 

  TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI  

 5 YAŞ  ŞUBAT AYI AYLIK PROĞRAM 

TEMA : BÜYÜYÜNCE NE OLACAĞIM? 

24 Şubat Pazartesi 25 Şubat Salı 26 Şubat Çarşamba 27 Şubat Perşembe 28 Şubat Cuma Cumartesi-Pazar 

Aşçıların kullandığı 
materyaller ile iğli 
sohbet ediyoruz. 

Aşçı şapkası sanat 
çalışması yapıyoruz. 

Yerden yüksek oyunu 
oynuyoruz. 

 

Mutfak Etkinliğinde 
kendi yapmış olduğu-
muz aşçı şapkalarımız 

ile meyve salatası  
yapıyoruz. 

 

 

 

 

Matematik kitabımız-
dan 6 sayısı ile ilgili 
sayfaları yapıyoruz. 

7 Sayısını öğreniyo-
ruz. bulgur üzerine  

öğrendiğimiz sayıları 
yazma çalışmaları 

yapıyoruz. 

 

 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 

‘Dilimlenmiş Kek’ görse-
linden yola çıkarak eşit-
lik ve adalet kavramları-

nı tartışıyoruz. 

Bu ay içinde yaptığı-
mız etkinlikleri kla-
sörlerimize koyuyor, 

seçtiğimiz etkinlikleri 
de portfolyo kutumu-

za yerleştiriyoruz. 
Yapıyoruz. 

Hedefe top atma 
oyununu oynuyoruz. 

 

 
Evde evcil    

hayvanın varsa 
fotoğrafını    

getirir misin? 

 

Meslek araç ve      
gereçleri panosu            
oluşturuyoruz.  

 

 

Tek-çift kavramı ile 
ilgili çalışma sayfası 

yapıyoruz. 

Matematik kitabımız-
dan gruplama ve eş-
leştirme çalışmaları 

yapıyoruz. 



 

MESLEKLER 

Ben bahçıvanım çiçek dikerim Kırt kırt kırt kırt yaprak keserim  

Ben balıkçıyım balık avlarım Fırt fırt fırt fırt olta atarım  

Ben bir jokeyim at binerim Dıgıdık dıgıdık dıgıdık koştururum 

 Ben bir kasabım et satarım Pat pat pat pat paket yaparım  

Ben boyacıyım evi boyarım Fış fış fış fış fırça çekerim  

Ben astronotum uzaya uçarım Üç, iki, bir, sıfır haydi gidelim!  

Ben bir çobanım bunlar kuzularım Mee mee mee mee otlatırım  

Ben mühendisim köprü yaparım Tık tık tık tık inşaa ederim  

Ben bir kaptanım vapur kullanırım Düt düt düt düt suda giderim  

Ben gezginim seyahat ederim Vuu vuu vuu vuu uzaklara giderim  

Ben piyanistim piyano çalarım Do Re Mi Fa müzik yaparım  

Ben sihirbazım eğlendiririm Vov vov vov vov şaşırtırım  

  

Bilgi Yaprağı    

 

MESLEKLER 
 
Ben berberim, tıraş ederim.  

(İşaret parmağı orta parmak makas hareketi yapar.) 
 

Ben terziyim, dikiş dikerim.  

(Başparmak işaret parmağı iğnelerle dikiş dikme hareketi yapılır.) 
 

Ben yazarım, yazı yazarım. (Yazı yazma hareketi yapılır.) 
 

Ben koşucuyum, koşarım. (Koşma hareketi yapılır.) 

 
Ben pilotum, uçarım. (Elin parmakları açık uçma hareketi yapılır.) 
 

Ben sunucuyum, konuşurum. (Parmak uçları birleşip, açılır). 
 

Bende sizi izliyorum, keyfimden oynuyorum.!  

(İki elin parmakları saklanır.)  

 

 

Mesleklerle ilgili bilmeceler sorulur. 
Yürüyerek dolaşır, 
Her eve mektup taşır. ( Postacı ) 
 
Testereyle keser, 
Çivileri çeker 
Tahtayı masa yapar. ( Marangoz ) 
 
Kumaşları seçerler, 
Makas ile biçerler, 
Ölçüyü iyi alıp, 
Sonra giysi dikerler. ( Terzi ) 
 
Başında büyük şapkası 
Elindedir kepçesi 
Lezzetli yemeklerin 
O dur ilk deneyicisi. ( Aşçı ) 
 
Saçları keser 
Sakalları tıraş eder. ( Berber ) 

Şarkı Parmak Oyunu 

Bilmeceler 

 

 Renkler  

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

 1-10 arası sayılar-tanıma- eşleştirme  

 Önceki- sonraki (1-5 arası sayılar)  

 Alçak-yüksek  

 Benzer-farklı  

 Yukarıda-aşağıda  

 Alt-üst-orta  

 Altında-ortasında-üstünde 

 



İngilizce Seramik 

 Bu ünitede mevsimleri ve bu mevsimlere göre giyebileceğimiz 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) 

Şubat ayı boyunca disiplinlerarası çalışmalarımızda 
sınıf öğretmenlerimizin öğrencilerimizle işleyecekleri “Büyüyünce Ne Olaca-
ğım?” temasına paralel olarak İngilizce derslerimizde sanat, hikaye, şarkı, 
bilim ve oyun çalışmaları yaparak konuya ait dili pekiştireceğiz.  

Bilgisayar 

   Branş Etkinliklerimiz 

 

Seramik dersimizde bu ay;  

Şubat Ayı ilk iki haftamızda   beyaz seramik çamuru kullanarak Sucuk-
lama Tekniği uygulayarak ‘Salyongoz Etkinliğimizi’ tamamlıyoruz ve 
renklendiriyoruz . 

Son haftamızda beyaz seramik çamuru kullanılarak büyük küçük daire-
ler yapıyor Ünlü Sanatçı ‘Wassily Kandinsky ’ renkli halkalarını oluştur-
maya çalışıyoruz. 

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, “Make a Robot” web uygulamasında sanal olarak 
kendi robotumuzu tasarlıyoruz. 

 

İkinci hafta, “Make a Snowman” web uygulaması üzerinden kış 
temalı kendi kardan adamlarımızı yapıyoruz. 

 

Üçüncü hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1 ,  “9. Bir temel 
oluşturma” kodlama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz ve gün-
lük hayattan uygulama örnekleri ile pekiştiriyoruz. 

 

Dördüncü hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1 ,  “10. Sa-
natçı :Şekiller” kodlama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz ve 
uygulamaya başlıyoruz. 

 

 

Beden Eğitimi 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

Patates Adam şarkısı öğreniyor ve şarkımıza uygun ritim kalıplar ile beden 
perküsyonu ile eşlik edilir. 

Karpuz Adam şarkısı öğreniyor ve şarkımıza uygun ritim kalıplar ile beden 
perküsyonu ile eşlik edilir. 

Birlik ve İkilik notaların görünüşleri ve okunuşları ile ilgili etkinlik yapıyoruz. 

AYIN ENSTÜRMANI-Melodika 

Melodika enstrümanın  
-Bölümlerini 
-Sesini tanır. 
-Melodika sesini diğer enstrümanlar ayırt edilebilmesi için birkaç şarkı dinleti-
lir . 

Müzik 

 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Denge becerisi artışı için takozlarla yükseltilmiş denge 
tahtasında kollar yanlara açık yürüyüş yaptırılır. 

El ayak merdiveni ile yapılan çalışmalar ile koordinasyon 
gelişimi sağlanır. 

Koordinasyon çalışması için el ayak merdiveni sehpanın 
ikinci kademesine takılır ve tırmanma hareketini önce el 
sonra ayaklar şeklinde yapması sağlanır. 

Akıl Oyuları 

 

 

Akıl oyunları dersimizde bu  ay ; 

Tik tak boom oyununu öğreniyoruz. Bu oyun öğrencilerimizde te-
mel becerileri geliştirmeyi, eğlenirken kartlar arasındaki ilişki-
lerle denemeler yapmalarını yapmalarına destek olmaktadır 

http://www.ressamlar.gen.tr/wassily-kandinsky-kimdir-hayati-biyografisi/


 

Mart Ayında Görüşmek Üzere 

Görsel Sanatlar 

 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

Ara tatilde hatırladığımız  bir görseli pastel boyalarını kullanarak resimliyoruz. 

Peçete batik uygulaması yapıyor ve  farklı şekillerde katladığımız peçetelerimizi sırasıyla 
akrilik boyalara batırarak renkli desenler elde ediyoruz.. 

Pastel boya ile yüz resmi çizmeleri çiziyoruz. Çizdiğimiz resmi renklendirmek için bir son-
raki ders Krapon Kağıdı baskı tekniğiyle yapıyoruz..(2 hafta) 

 

Yoga dersimizde bu ay; 

Bu  ay “Kitap Kurdu ve Kitaplar” konusu ile kitapların baş kahramanlarının hareketlerini yapa-
rak daha önce çalıştığımız duruşları tekrar ediyoruz. Sevimli Penguen Pompoko’nun Yolculuğu 
hikayesi ile daha önce öğrendiğimiz duruşları tekrar ederken “nehir” duruşunu öğreniyoruz. 
Yavru Dinozor ve Aslan Kral hikayesiyle dayanışma ve dostluğun önemini keşfediyoruz.   

Çocuk Yogası 


