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‘Teknoloji deyince …. ‘ 
cümle tamamlama ça-
lışmamızı yaparak ön 

bilgilerimizi öğreniyo-
ruz. 

“Değerler Eğitimi Kıv-
rık Nerede Çıtırtılı 

Parkta” kitabımızdan  
“Fasulye Rakamlar” 
etkinliğimizi yapıyo-
ruz . Hoşgörü ve iş-
birliği değerlerini  

öğreniyoruz. 

Haberleşmede 
bize yardımcı 
olanlar kimler-
dir ? Top taşı-
ma tekniği ile  

cevaplıyoruz. 

Geçmişte haberleşme nasıl-
dı? Slayt sunumu izleyerek 

öğreniyoruz. 

Çocuklar için felsefe eğiti-
mi kapsamında bir mucit 
olsaydın neyi icat etmek 
isterdin sorusuna cevap 

vererek kil ile hayalimizde-
ki teknolojik eşyaları icat 

Teknolojik aletler hangi-
leridir? Zihin haritamızı 

oluşturuyoruz. 

Telefonu ilk kim icat 
etti  öğreniyoruz. İlk 
icat edilen telefon ile 

son teknoloji ile üretil-
miş telefonu karşılaştı-

rıyoruz  

Teknolojik aletler sanat 
etkinliği çalışmamızı 

yapıyoruz. 

 

“Trik Trak” şarkısını 
dinliyoruz ve söylemeye 

çalışıyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimiz-
de ‘Mıknatısım ve Ben’ 
deneyimizi yapıyoruz. 

Tam saat ne demek saat 
maketlerimizi kullanarak 

öğreniyoruz. 

 

Haftanın Araştırmacısı 
ile Marmara Bölgesi 

hakkında sohbet ediyo-
ruz. 

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

‘TED’li Olmak 
Ayrıcalıktır. 

Sence neden ?’ 
konulu aidiyet 

sanat   çalışmamızı yapı-
yoruz. 

 

 PORTFOLYO  

GÜNÜNE  

DAVETLİSİNİZ. 

 

Ailenle çevre kirliliğine 
çözüm getiren bir robotu 
artık  malzemeler kulla-

narak yapar mısın? 

 

 

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

Teknolojik araçlar han-
gileridir? Eğitici video 

ile öğreniyoruz. 

Enerji tasarru-
fu sanat etkin-
liğimizi yapıyo-

ruz 

Çocuklar için 
felsefe eğiti-
mi kapsamın-
da fedakar kurbağa hi-
kayesini tartışıyoruz. 

.  

  

Mutfak etkinliğimiz-
de  teknolojik bir 

araç olan “elektrikli 
tost makinesini” kul-
lanarak, kendimize 
karışık tost yapıyo-

ruz.  

Yaşayan Atatürk Kö-
şemize iletişim için 
geliştirdiğimiz yeni 
teknolojileri afişi 

oluşturuyoruz. 

Matematik kitabımız-
daki çalışmaları yapı-

yoruz. 

Enerji Dedektifleri ve 
Neşeli Dav-

ranışlar 
Kavanozu 

bütünleşti-
rilmiş Türk-
çe, sanat ve 
drama et-

kinliğini yapıyoruz.  

Gazete ve dergilerdeki 
sesleri keserek isimleri-

mizi yazıyoruz. 

Sesler Adası” kitabımız-
dan “R” sesi ile ilgili ça-

lışmalar yapıyoruz.  

 

 

 

Gelişim Raporlarımızı  

alıyoruz ve 

Ailelerimizi  

sınıfımıza bekliyoruz 

 

 

 

İyi 

 Tatiller! 
 

 

Enerji tasarrufu hafta-
sını kutluyor, tasarrufun 

önemi hakkında bilgi 
sahibi oluyoruz.  

Okulumuzun belirli yer-
lerine tasarrufu anlatan 
uyarı salonları asıyoruz. 

Değerler Eğitimi Kıvrık 
Nerede Çıtırtılı Parkta” 
kitabımızdan  “Patlamış 
Mısır” etkinliğimizi yapı-
yoruz . Sabır ve işbölü-

mü değerlerini öğreniyo-
ruz. 

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

OCAK  AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAV-
RAMLAR: 

Geometrik şekil : Daire - Çember - Üçgen 
- Kare - Dikdörtgen - Elips - Kenar - Köşe  

Miktar: Para  

Yön/ Mekânda Konum : Uzak-yakın  

Sayı/Sayma : 1–20 arası sayıları tanıma ve 
eşleştirme - İlk-orta- son - Sıra sayıları 
(birinci, ikinci, gibi)  

Zıt: Eski-yeni - Düz-eğri - Erken-geç - Var
-yok - Geçmiş-gelecek   

Zaman: Önce-şimdi- sonra  

 

TEMA : TEKNOLOJİK YAŞAM 

Yorulunca üşenmeden 
Dinlenmeden mırıldanır 
Duyarsın işte dinlersen 
Takırtılar lakırdılar 

Tirik tırak tirik tırak 
Olur mu hiç çalışmamak 
Tirik tırak tirik tırak 
Olur mu hiç çalışmamak 

Sabahları erken erken 
Tarlalarda gün doğarken 
Uyanır hep çoluk çocuk 
Onu izler çabuk çabuk 
Tirik tırak tirik tırak 
Olur mu hiç çalışmamak 

TRİK TRAK (Şarkı) 

Telefonun delikleri içinde 
Ufak tefek parmakları yüzün-
den 
Bir bilseniz basımıza ne geldi 
Küçük kardeşimin yüzünden 
Babam evde yokken telefon 
eder 
Bütün şehri arar rahatsız eder 
Sayıları bilmez küçük yumurcak 
Bilmeyiz ne zaman akıllanacak)2 
1-1-0 dan itfaiye geldi 
11-11-11 den tamirci geldi, 
1-5-5 ten polislerimiz 
Kızdılar babamı alıp gittiler)2 
Hiç akıllanmadı rahat durmadı 
Telefonu karıştırdı yine oynadı 
Hepimiz üzüldük olan işlere 
Anlatayım isterseniz bende 
sizlere)2 
1-1-2 den ambulans geldi 
13-14-15 den taksiler geldi, 
1-1-0 dan itfaiye geldi 
Su sıkıp evimizi çok ıslattılar)2 

TELEFONUN DELİKLERİ (ŞARKI)



 Ocak ayının ilk haftası ile yeni ünitemize “My Clothes” (Giysilerim) baş-
lıyoruz.  Her zaman olduğu gibi, kitabımızdaki etkinlikleri takip ediyor, 
şarkılar dinliyor, oyunlar oynuyor ve videolar izliyoruz.  

Bu ünitede mevsimleri ve bu mevsimlere göre giyebileceğimiz kıyafetler 
üzerine çalışıyoruz.  

Seasons: Winter,  Spring,  Summer,  Autumn (Fall) 

Types of weather: windy,  snowy, sunny,  rainy,  cloudy,   

partly cloudy 

Clothes: T-shirt, Shorts, Skirt, Hat, Sunglasses, Flip-flops, Shoes, 

Mittens, Gloves, Scarf,, Coat, Boots, Socks, Sweater, Raincoat, Umbrel-
la, Jacket, Trousers/Pants, Dress, Skirt 

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

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

Whose (hat) is this? It’s (my) hat. 

Where is my (hat)?   It’s on the table.  It’s in the school bag.  It’s un-

der  the chair soru ve cevaplarıyla “in, on , under” edatlarını tekrar 
ediyoruz. 

Hafta Sonu Etkinliği: Öğrendiğimiz şarkıları anne ve babanla payla-

şabilirsin.  Giysilerinin İngilizcesini söyleyebilirsin.  

Crosscurricular (Disiplinlerarası) 

Ocak ayı boyunca disiplinlerarası çalışmalarımızda sınıf öğretmenlerimi-
zin öğrencilerimizle işleyecekleri Teknolojik Yaşam temasına paralel ola-
rak İngilizce derslerimizde sanat, hikaye, şarkı, bilim ve oyun çalışmaları 
yaparak konuya ait dili pekiştireceğiz.  

İngilizce 

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, Öğrencilerimizin analitik düşünme becerisini geliştirmek 
için tasarlanmış olan ve çocuklara kodlamayı sevdirmeyi amaçlayan 
‘Cubetto Robot’ kitimizi tanıyoruz.  

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

İkinci hafta, Tanımış olduğumuz ve nasıl kodlaması yapıldığını öğrendiği-
miz robotumuzda öğrencilerimizle farklı kodlama etkinlikleri gerçekleşti-
riyoruz. 

 

Bilgisayar 

Beden Eğitimi 

 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Step tahtaları ve kuklalar kullanılarak kuvvet ve denge becerisi gelişimi sağ-
lanır. 

 

Ayak göz koordinasyonu  ve kuvvet gelişimi için tren ipi kullanılarak yapılan 
çalışmalar ile kazanım sağlanır. 

   Branş Etkinliklerimiz 

Seramik 

 

Seramik dersimizde bu ay;  

İlk haftamızda önceden şekillendirdiğimiz ve pişirimini yaptığımız ürünle-
rimizi seramik boyaları kullanarak şekillendirme teknikleri uygulayarak 
renklendirme yapıyoruz.  

Ocak ayı son haftamızda beyaz seramik çamuru kullanılarak Sanatçı 
‘Wassily Kandinsky’ renkli çalışmasını çamurdan daireler yaparak zemin 
oluşturmaya çalışacağız.  

Etkinliğimiz devam edecek.  

 

Akıl oyunları dersimizde bu  ay ; 

Whatzızz, Rondo vario, Shapy oyunlarını tekrar edeceğiz.  . Bu 
oyunlarla  öğrencilerimizde gözlem, seçici dikkat, odaklanma, renk 
tanıma kopya etme ve bilgiyi transfer etme kabiliyetini geliştirmeyi 
hedefliyoruz.  

Akıl Oyunları 



 

 

Müzik 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

Forte , Piyano , Crescendo , Decrescendo olan ses terimlerini uygulamalı olarak seslerle birlikte  uyguluyo-
ruz. 

Ses ve ritim eğitimlerine başlıyoruz. 

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

küçük ritim kalıplarını tekrarlamaya çalışıyoruz..  

4 lük ve 8 lik notalarını orff çalgılarımızda tekrar ediyoruz. 

Neyim var şarkısını öğreniyoruz. 

Görsel Sanatlar 

Çocuk Yogası 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

Ocak ayının ilk haftası seramik öğretmenimiz ile sunumunu ortak yapacağımız etkinlik için çalışmaya başladık. 
Önceden seramik dersinde öğrencilerimizin seramiklerden yaptığı çocuk kafaları için görsel sanatlar dersinde 
elbise tasarlama etkinliği yapıyoruz.. Pastel boya ile renklendirecekleri kıyafet çizimlerinin üzerine istedikle-
ri malzemeleri ( simli kağıt, renkli kraponlar, boncuk vs.) yapıştırıyor ,renk ve boyut katıyoruz. 

 

 Ocak ayının ikinci haftası ünlü ressam ‘Claude Monet’in Japon köprüsü ‘için boyayıp hazır ettikleri duralit 
zemin üzerine yapıştırılacak olan köprü için grup olarak renklendirme çalışması yapacaklar. 

 

Yoga dersimizde bu ay; 

Yoga dersimizde bu ay; 

“Sihirli Taşla Konuşan Hayvanlar” hikayesindeki duruşları çalışıyoruz.  

 

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

 

 

İYİ TATİLLER 


