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Tatilimiz nasıl geçti ar-
kadaşlarımızla sohbet 

ediyor ve tatilde yaptık-
larımızın resmini yapıyo-

ruz.                           

Değerler Eğitimi Kıvrık 
Nerede Çıtırtılı Parkta” 
kitabımızdan  “Kıvrık’ın 

Yeni Maceraları” etkinli-
ğimizi yapıyoruz . İşbir-
liği ve sorumluluk değer-

lerini öğreniyoruz. 

“Ölçüm yapıyoruz” matema-
tik etkinliğini yapıyoruz.. 

Çocuklar için felsefe eğiti-
mi kapsamında sorumluluk 

kavramını eğitici video eşli-
ğinde tartışıyoruz. 

Eğlenceli bilim dersimizde 
‘Sıvıların Dünyası’ deneyimi-

zi  yapıyoruz.  

 

 

Dünyamızdaki ve ülkemiz-
deki farklı mimari yapılar-

daki evleri izliyoruz. 

Mektuptan ev tasarımı 
sanat çalışmamızı yapıyo-

ruz. 

Gizemli çizgi-
ler adası kita-
bımızdan ko-

ordinasyon becerilerini 
geliştirmek için çizgi çalış-

maları yapıyoruz. 

 

Matematik kitabımızdaki 
çalışmaları yapıyoruz.. 

Evimizde kapı olmasaydı 
ne yapardık ? Gez birleş 
ayrıl yöntemi ile cevap 

arıyoruz. 

Geleneksel oyunlarımız-
dan ‘İp Atlama’ oyunu-

muzu oynuyoruz.. 

 

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

lışmalar yapıyoruz.  

Gems materyallerimiz 
ile örüntü çalışması yapı-

yoruz. 

TED aidiyet çalışmamız 
kapsamında 92. yılımızı 
kutluyor, sanat çalış-

  

“D” sesi ile başlayan 
nesnelerden veya nes-
nelerin resimlerinden 

getirir misin? 

 

 

Dünyanın en sıcak ve en 
soğuk yeri neresidir? Bura-

larda nasıl evler bulunur 
araştırıyoruz. 

Çocuklar için felsefe eğitimi 
kapsamında  tereyağ ekmek 
yöntemi ile ‘Ada Kuralları’ 

oyunumuzu oynuyoruz.  

“Çal Kapıyı” adlı parmak 
oyununu öğreniyoruz. 

100.Gün partimize katılı-
yoruz. 

Hayvanların yaşam alan-
larını öğreniyoruz. 

Marvi HAMMER - Hay-
vanlar Dünyası ve Usta 
Avcılar” adlı belgeseli 

izliyoruz. 

Yaşam alanı sanat çalış-
mamızı yapıyoruz. 

 

Gizemli çizgiler adası 
kitabımızdan koordinas-
yon becerilerini geliştir-
mek için çizgi çalışmaları 

yapıyoruz. 

“Üç Küçük Domuzcuk” 
adlı hikayeyi dinliyoruz 
ve evlerin yapım aşama-
ları hakkında beyin fırtı-

nası yapıyoruz. 

Deprem hakkında sohbet 
ediyoruz. Depremde alınma-
sı gereken önlemleri öğreni-

yoruz. 

“Evimize- Köyümüze” adlı 
oyunu oynuyoruz. 

“Sesler Adası” kitabımızdan 
“D” sesi ile ilgili çalışmalar 

yapıyoruz.  

Mutfak etkinliğinde pötibör 
bisküvi, fındık ezmesi ve  

bonibon kullanarak ev yapı-
yoruz. 

 

 

Ülkemizde tarihi değeri 
olan saraylar hangileri-
dir? Resimlerini sınıfa 

getiriyoruz. 

Mimari açıdan farklı olan 
ev çeşitle-

rini 
(barınak, 
ağaç ev, 

apartman, 
çadır, karavan vb.) öğreni-

yoruz.   

Kıvrık Saçaklı Markette 
değerler eğitimi kitabımız-
dan sabır, özdenetim, so-

rumluluk değerlerini kazan-
dırmak için Şeker Testi 

Oyunu etkinliğini yapıyoruz.   
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Dolmabahçe Sarayı ve 
Topkapı Sarayı’nı mimari 

açıdan inceliyoruz.  

Mimar Si-
nan’ı tanıyo-

ruz. 

Kıvrık Saçaklı Markette 
değerler eğitimi kitabı-
mızdan özdenetim değe-

rini kazandırmak için 
Nöbetçi Askerler etkin-

liğini yapıyoruz.   

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında Gez 
Birleş Ayrıl tekniği ile 

‘Mutlu Olmak İçin Neye 
İhtiyacım Var? ‘ Konusu-

nu tartışıyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimiz-
de “Balıklı Şeyler’ dene-

yimizi yapıyoruz. 

Yaşayan Atatürk köşe-
miz için ‘Pembe Köşk 

Puzzle ‘çalışmamızı yapı-
yoruz. 

Gelecekte evlerimiz-
de nasıl  bir teknolo-
jik gelişme olabilir 

sorusunu tartışıyoruz. 

Evlerin yapım aşama-
larında görevli meslek 
gruplarını öğreniyo-

ruz. 

Çevre düzenlemesi 
(peyzaj) nedir? Kim  

yapar öğreniyoruz. Okul 
bahçemizdeki çevre dü-
zenlemesi çalışmalarını 
inceliyoruz. 
Gece tasa-
rımlı peyzaj 
sanat çalış-

mamızı yapıyoruz.  

Tavşan ormanda oyunu-
muzu oynuyoruz. 

Çember şeklini öğre-
niyoruz. Çember ile 

daire arasındaki fark-
lılıkları belirliyoruz. 

Traş köpüklerini kul-
lanarak çıkarma iş-
lemleri yapıyoruz. 

Sesler Adası kitabı-
mızdan ‘S’ sesi ile ilgili 
çalışmalar yapıyoruz. 

Farklı yaşam alanları 
hakkında ailenle soh-

bet edebilirsin! 

“B” sesi ile başlayan 
nesnelerden veya 

nesnelerin resimlerin-
den getirir misin? 

 

 

Sağında-Solunda kav-
ramlarını öğreniyoruz ve 
sağ-sol oyunu oynuyoruz. 

Kıvrık Saçaklı Markette 
değerler eğitimi kitabı-
mızdan sabır, yardımlaş-
ma değerlerini kazandır-
mak için Kuruyemişleri 

Ayıralım etkinliğini yapı-
yoruz.   

 

 24 Şubat Pazartesi   25 Şubat Salı 

Çocuklar için 
felsefe eğiti-
mi kapsamın-

da 
‘Dilimlenmiş Kek’ gör-
selinden yola çıkarak 
eşitlik ve adalet kav-
ramlarını tartışıyoruz. 

Geri dönüşümün öne-
minden bahsediyoruz. 
Sanat çalışmamızı ya-

pıyoruz. 

Matematik kitabımız-
dan çalışmalar  yapıyo-

ruz.  

İglo ne demektir? Öğ-
reniyoruz. 

Mutfak etkin-
liğimizde çi-
çek kurabiye 
etkinliğimizi yapıyoruz.  

 26 Şubat Çarşamba   27 Şubat Perşembe 

Odamız 
için kapı 

süsü tasar-
lıyoruz.. 
Benim 

Odam sanat çalışmamı-
zı yapıyoruz. 

Gizemli çizgiler adası 
kitabımızdan koordi-
nasyon becerilerini 

geliştirmek için  

‘Saat Kulesinde Bulu-
şalım’ matematik, 

oyun ve hareket et-
kinliğini yapıyoruz.  

Sesler Adası kitabı-
mızdan ‘B’ sesi ile ilgili 
çalışmalar yapıyoruz. 

Kartopu oyunumuzu 
oynuyoruz. 

28 Şubat Cuma 

 

“Z” sesi ile başlayan 
nesnelerden veya 

nesnelerin resimlerin-
den getirir misin? 

 

 

Cumartesi-Pazar 



   Branş Etkinliklerimiz 

 Bu ünitede mevsimleri ve bu mevsimlere göre giyebileceğimiz kı-
yafetler 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, Ra-

incoat, Umbrella, 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 

under  the chair soru ve cevaplarıyla “in, on , under” edatlarını 

tekrar ediyoruz. 

Hafta Sonu Etkinliği: Öğrendiğimiz şarkıları anne ve babanla 

paylaşabilirsin.  Giysilerinin İngilizcesini söyleyebilirsin.  

Crosscurricular (Disiplinlerarası) 

Şubat ayı boyunca disiplinlerarası çalışmalarımızda sınıf öğret-
menlerimizin öğrencilerimizle işleyecekleri Yaşam Alanları teması-
na paralel olarak İngilizce derslerimizde sanat, hikaye, şarkı, bilim 
ve oyun çalışmaları yaparak konuya ait dili pekiştireceğiz 

İngilizce 

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, “Make a Robot” web uygulamasında sanal olarak ken-
di robotumuzu tasarlıyoruz. 

 

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

 

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

 

Dördüncü hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1 ,  “10. Sanat-
çı :Şekiller” kodlama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz ve uygu-

Bilgisayar 

Beden Eğitimi 
 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Tabureler ve tünel kullanılarak yapılan çalışmalar ile sıçrama özelliği 
geliştirilir. 

Denge kalası ve merdiven sehpa kullanılarak yapılan çalışmalar ile 
denge becerisi arttırılır. 

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

Seramik 

 

Seramik dersimizde bu ay;  

İki hafta  seramik çamuru kullanılarak Ünlü Sanatçı Vasiliy Kandins-
kiy’  renkli çalışmasını çamurdan daireler yaparak zemin oluşturma-
ya çalışıyor ve seramik boyaları kullanarak renklendiriyoruz. 

Şubat Ayı son iki haftamızda Ünlü Sanatçı ‘Pablo Picasso’nun’ mask 
çalışmalarını tanıyor ve seramik çamuru ile eseri çalışıyoruz. 

 

Akıl oyunları dersimizde bu  ay ; 

Candy oyununu oynanacağız. Bu oyun ile  öğrencilerimizde göz-
lem, seçici dikkat, odaklanma, renk tanıma kopya etme ve bilgiyi 
transfer etme kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyoruz.  

Akıl Oyunları 



Müzik 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

.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 dinletilir . 

Görsel Sanatlar 

Çocuk Yogası 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

Ünlü ressam ‘Edvard Munch’ tanıyor ve ‘’Çığlık Tablosu’’ inceliyoruz. Karolara ayrılarak önceden çizi-
len resmin her bir karesini  bir öğrenci pastel boyalarını kullanarak boyayacak.(2. Hafta) 

Pablo Picasso kimdir? İlk dersimizde ünlü ressamı ve eserlerini tanıyoruz. Diğer dersimizde karton-
ları kullanarak portre çalışması yaparak akrilik boya ile renklendiriyoruz.( 2 hafta) 

 

Yoga dersimizde bu ay; 

Bu  ay “Kitap Kurdu ve Kitaplar” konusu ile kitapların baş kahramanlarının hareketlerini yaparak 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.   

 
Mart Ayında Görüşmek Üzere 


