
Balıkların yaşam 
alanları ile ilgili 
sohbet ediyoruz. 
Öğrenme duvarı-
mızdan balıkların 
yaşam alanlarını 

inceliyoruz. 

Eğlenceli bilim der-
sinde ‘’Sıvıların Dün-
yası’’ 1 deneyini yapı-

yoruz. 

Hayvanlarla ilgili bil-
mecelere yanıtlar 

arıyoruz 

Hayvanları sevelim 
müzikli drama çalış-
mamızı yapıyoruz. 

 

Evcil hayvanlar neler-
dir ?Yaşam alanları ne-
relerdir? Öğreniyoruz. 

Köpek uçmak istemiş 
şarkısını öğreniyoruz. 

Katlama tekniğinden 
köpek sanat çalışması 

yapıyoruz. 

 

7 sayısı ile ilgili kitap 
çalışması yapıyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 

‘Mutsuz Prens’ isimli 
kısa hikayeyi         
tartışıyoruz. 

 

Tavukların yaşam alan-
larını inceliyoruz: 

Tavuk sanat çalışması 
yapıyoruz. 

 

 

 

Çeşitli hayvan seslerini 
dinleyerek dinlendiği-
miz sesin hangi hayva-
na ait olduğunu bulma-

ya çalışıyoruz. 

 Canlı ne demek ?Beyin 
fırtınası yapıyoruz. 

Bahçeye çıkarak toprağı 
ve ağaçları ve toprakta-
ki canlıları büyüteçleri-

miz ile inceliyoruz.   
Doğada duyduğumuz     
sesleri dinliyoruz. 

Canlı-cansız kavram 
çalışması yapıyoruz. 

 

Cumartesi-Pazar 2 Mart Pazartesi 3 Mart Salı 4 Mart Çarşamba 5 Mart Perşembe 6 Mart Cuma 

Cumartesi-Pazar 9 Mart Pazartesi 10  Mart Salı 11 Mart Çarşamba 12 Mart Perşembe 13 Mart Cuma 

Nesli tükenen hay-
vanlar nelerdir? Nesli 
tükenmek üzere olan 
hayvanları korumak 

için neler yapabiliriz? 
Sorularına yanıtlar 

arıyoruz. 

Nesli tükenen hay-
vanlardan dinozoru      

tanıyoruz. 

Dinozor kuklası sanat 
çalışması yapıyoruz. 

Çocuklar için 
felsefe eğiti-
mi kapsamında 
‘Saygı nedir ?’ 
sorusunu eği-
tici bir video 

ile tartışıyoruz. 

Dinozor şarkısı      
öğreniyoruz.. 

Tüylü ve tüysüz kav-
ramı öğreniyoruz. 

Nesli tükenen hay-
vanlar ile ilgili ‘’Onları 
Koruyalım’’ adlı Türk-
çe dil ve sanat çalış-

ması yapıyoruz.  

Mutfak Etkinliğinde 
örümcek yapıyoruz. 

Geleneksel oyunları-
mızdan’ ’Mendil Kap-

maca’’ oyununu      
oynuyoruz. 

Nesli Tükenen Hay-
vanlardan “Mamutu 

tanıyoruz ve “Mamut” 
konulu eğitici videoyu 

izliyoruz. 

 

Dergi gazete vb. 
havyan resimleri 

kesip okula getirir 
misin? 

 

  TED Aidiyet çalış-
mamızı yapıyoruz. 

Gems dinozorlar seti 
ile gruplama çalışması 

yapıyoruz. 

Müzikli dinozor     
draması yapıyoruz. 

     

16 Mart  Pazartesi 17  Mart Salı 18 Mart Çarşamba 19 Mart Perşembe 20 Mart Cuma Cumartesi-Pazar 

Hayvanları tanıyalım 
Türkçe –Drama etkin-

liğini yapıyoruz. 

Tavşan ve kaplumbağa 
hikayesini dinliyoruz 
ve hızlı yavaş kavra-

mını öğreniyoruz. 

 

 

Matematik kitap   
çalışması yapıyoruz. 

Suya yaşayan hayvan-
lar ile ilgili çember 

zamanı sohbeti      
yapıyoruz. 

Balık sanat etkinliği-
mizi yapıyoruz. 

 

 

Eğlenceli bilim dersin-
de ‘’Hayvanların Deği-
şen Dünyası’’ deneyini 

yapıyoruz. 

Hayvanların beslenme 
şekilleri ile ilgili eği-
tici video izliyor ve 
sohbet ediyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 
‘Dinozorların nesli 
tükenmeseydi ne 
olurdu? ’sorusunu 

tartışıyoruz. 

 

Türkiye’miz Projesi 
kapsamında Güney-
doğu Anadolu böl-
gesini tanıyoruz. 

 

8 rakamını tanıma 
çalışması yapıyoruz.  

 

Gemsler ile 8’li 
gruplama çalışmala-
rı ile pekiştiriyoruz. 

 

Turuncu renk par-
timiz için turuncu 
renkte bir nesne 
getirir misin? 

 

 

Yaşayan Atatürk kö-
şemizi ‘Çanakkale Za-
feri ‘grup çalışması ile 

güncelliyoruz. 

Haydi sayalım mate-
matik etkinliği        

yapıyoruz. 

Ana renkleri görsel-
lerle tekrar çalışması 

yapıyoruz. 

  TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI  

 5 YAŞ  MART AYI AYLIK PROĞRAM 

     TEMA : BEN,DOĞA VE YAŞAM 

23 Mart Pazartesi 24 Mart Salı 25 Mart Çarşamba 26 Mart  Perşembe 27 Mart  Cuma Cumartesi-Pazar 

Minik tema   ağacımla 
tanış  sanat ve       

okuma-yazma etkinliği        
yapıyoruz.  

Orman haftasının 
önemini öğreniyoruz. 

Montessori beceri 
küpü  çalışması      

yapıyoruz. 

Arı sokacak kaç     
oyununu oynuyoruz. 

 

Bitkiler canlı mıdır? 
Araştırıyor ve soh-

bet ediyoruz. 

Mutfak Etkinliğinde 
elma, havuç, kuru 

üzüm ve krakerden 
kelebek yapıyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi Çocuklar için 
felsefe eğitimi kap-
samında ‘Hayvanlar 

Olmasaydı?’ konusunu 
Düşün Eşleş Paylaş 

yöntemi ile           
tartışıyoruz. 

Bahçedeki taşlar fen 
ve doğa etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

 

‘’O“ sesini tanıma ça-
lışmaları yapıyoruz. O 
sesi ile başlayan söz-
cükler türetme oyunu 
oynuyoruz. O sesi ile 
ilgili çalışma sayfası 
yaparak,  O sesi eği-

tici  videomuzu      
izliyoruz. 

 

 

Matematik kitap   
çalışması yapıyoruz. 

 
 

Farklı Ülkelerin 
bayrak resimlerini 
okula getirir misin? 

 

Turuncu rengin ara 
renk olduğunu öğreni-
yoruz. Renkler şarkı-
mızın  videosunu izli-
yoruz.  Sınıfımıza ev-
den getirdiğimiz tu-

runcu köşesi oluşturu-
yoruz.   Turuncu renk 

kıyafetlerimizle 
“Turuncu renk”   par-

timizi    yapıyoruz. 

 



DİNOZOR 

Gidelim Dinozoru bulmaya  

Ama saklanmış mağaraya  

Sakın ondan hiç korkma korkma hadi tüm gücünü topla topla  

Karşıma çıktı bir nehir , buz gibi kocaman bir nehir  

Geri dönelim mi Hayııır Devam edelimmi  

Eveeet fış fış fış fış fış fış fış fış  

Gidelim Dinozoru bulmaya  

Ama saklanmış mağaraya  

Sakın ondan hiç korkma korkma hadi tüm gücünü topla topla  

Karşıma çıktı bir orman dikenli çalılık bir orman  

Geri dönelim mi  

Hayııır  

Devam edelimmi  

Eveeet çatır çutur çatır çutur  

Gidelim Dinozoru bulmaya  

Ama saklanmış mağaraya  

Sakın ondan hiç korkma korkma hadi tüm gücünü topla topla  

Karşıma çıktı bir köprü , koptu kopacak halat köprü  

Geri dönelim mi Hayııır  

Devam edelim mi  

Eveeet gırç gırç gırç gırç gırç gırç gırç gırç  

Gidelim Dinozoru bulmaya  

Ama saklanmış mağaraya 

Sakın ondan hiç korkma korkma hadi tüm gücünü topla topla  

Sonunda geldik mağaraya zifiri karanlık mağaraya  

Geri dönelim mi Hayııır Devam edelim  mi  

Eveeet tık tık şşş tık tık şşş tık tık şşş tık tık şşş hiih  

Dinozor bize bakıyor Kafasını kaldırıyor ,eğilip sırtıma binin diyor  

Hadi binelim ama sıkı tutunalım aynı yoldan eve dönüyoruz..  

tık tık şşş tık tık şşş tık tık şşş tık tık şşş  

gırç gırç gırç gırç gırç gırç gırç gırç  

çatır çutur ay oy çatır çutur ay oy fış fış fış fış fış fış fış fış  

Anneee bak kimi getirdim 

Bilgi Yaprağı    

 
TÜRKLERİN GEMİSİ 

Türklerin gemisi kırmızı direkli (2)                                             
İçindeki askerler aslan yürekli (2)                                                  
Kaçma düşman kaçma pişman olursun (2)                                       
Çanakkale Boğazı’nda teslim olursun (2)                                                 
Hop tiki tak tak kumbakkumbak dalgaya bak (2)                                     
Çanakkale Boğazı’nda teslim olursun (2)                                             
Düşmanın gemisi yeşil direkli (2)                                                 
İçindeki askerler tavşan yürekli (2)                                                    
 

Şarkı 

 

Şarkı 

Renkler  

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

1-5 arası sayılar-nesnelerle ekleme çalışması  

Aynı 

Sıra sayısı (1-5)  

Hızlı-yavaş  

Canlı-cansız 

Önce-şimdi-sonra  

Tüylü-tüysüz  

Tek-çift  

Ağır-hafif  

Ön-arka  

Islak-kuru 

Derin-sığ  

Güzel-çirkin  

 

 

MART AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nda 
sınıfımızı süsle-
mek için süs ge-

tirir misin? 

 

Şaka günü ne demek? 
Öğreniyoruz. Küçük 
şakalarla günümüzü 

heyecanlandırıyoruz. 

Eğlenceli bilim der-
sinde ‘Tıslayan Bilim’’ 
deneyini yapıyoruz. 

Tren müzikli drama 
çalışması yapıyoruz. 

 

Ağır-hafif kavramını 
oyununu oynuyoruz. . 

 

 

Bu ay neler öğrendik? 
Sohbet ediyoruz. Bu 
ay içerisinde yaptığı-
mız etkinlikleri etkin-
li çantalarımıza yer-

leştiriyoruz. 

Oyun bahçemizde 
öğrendiğimiz gele-
neksel oyunlarımız-

dan oynuyoruz.  

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 
Filozof Çocuk seri-

sinden Hayal Gücü Ne 
İşe Yarar ?’ isimli 
hikayeyi tartışıyo-

ruz. 

Geleneksel oyunları-
mızdan istop         
öğreniyoruz. 

 

Dünya küre ile ülke 
isimlerini öğreniyoruz.  

Her ülkenin bayrağı 
aynı mıdır? Peki fark-
lıysa neden farklıdır 

beyin fırtınası         
yapıyoruz.  

 
 
 

  Türk bayrağının renk-
lerinin anlamlarını    

öğreniyoruz.  

Türk bayrağı sanat 
çalışmamızı  yapıyoruz 

Minik tema ağaçların 
desenleri  fen ve do-

ğa etkinliğini        
yapıyoruz. 

 Kedi fareyi bul oyu-
nu oynuyoruz. 

 

 

Matematik kitabımız-
dan çalışmalar      

yapıyoruz. 

Cumartesi-Pazar 30 Mart  Pazartesi 31 Mart Salı 1 Nisan Çarşamba 2 Nisan Perşembe 3 Nisan Cuma 

 

 Yazın bizi ısıtır, kışın başka yerleri, Gündüz kendini göste-
rir, gece saklar kendini, Gökyüzünde farklı yerlerde bulu-
nur. Batarken yavaş yavaş yok olur. (Güneş) 

 

 Gökten yağar tıp tıp Yürürken yolda şıp, şıp (Yağmur)  

 

 Ben esince saçların uçuşur. Balkonda çamaşırlar çabucak 
kurur. "Vuu" sıkı tut şapkanı, Hızla esince onu yakalamak 
güç olur. (Rüzgâr)  

 

 Yaz yağmurunun ardından Beni görürsünüz gökyüzünde İyi-
ce bakarsanız bana Size gülümserim yedi rengimle  
(Gökkuşağı)  

Bilmeceler 



İngilizce Seramik 

 Mart Ayında ilk haftalar 4.ünitenin tekrarı ve çalışmalarından sonra Ani-

mals ünitesine başlayacağız ve bazı hayvan isimleri öğreneceğiz.  Her zaman 

olduğu gibi, kitabımızdaki etkinlikleri takip ediyor, şarkılar dinliyor, oyunlar 

oynuyor ve videolar izliyoruz. Bu ünitede hayvanların yanı sıra bazı eylem 

isimlerini öğreniyoruz.  

Animals: Cat,  Dog,  turtle,  Bird,  Mouse,  Monkey,  Horse,  Rabbit,  Fish,  

Butterfly, Duck, Frog 

Action: Fly,  Swim,  Jump,  Run,  Swing 

Food: Milk,  Water,  Juice,  Cheese,  Olive,  Bread,  Egg 

Structures: What is it/this? It/This is a (turtle).  

What are you? I’m a (butterfly).  What can you do? I can (jump) . What can 

a cat do? It can run. kalıplarını öğreneceğiz. 

Ünite boyunca renkleri, şekilleri ve sayıları tekrar ediyoruz. Big, small keli-

melerini hatırlıyoruz. 

Hafta Sonu Etkinliği: Ailenle “On the way to Camp”, “Camp Fire” şarkılarını 

dinleyebilirsin. 

Crosscurricular (Disiplinlerarası)  

Mart ayı boyunca disiplinlerarası çalışmalarımızda sınıf öğretmenlerimizin 
öğrencilerimizle işleyecekleri Yaşam Döngüsü temasına paralel olarak İngi-
lizce derslerimizde sanat, hikaye, şarkı, bilim ve oyun çalışmaları yaparak 
konuya ait dili pekiştireceğiz.  

 

 

Seramik dersimizde bu ay;  

Canlılar konulu elle şekillendirme teknikleri uygulanarak  iki boyutlu 
hayvanlar yapıyoruz. Kurumaya bırakarak seramik boyaları kullanarak 
renklendiriyoruz.  

Mart Ayı son haftamızda 23 Nisan konulu balon etkinliğine başlayaca-
ğız nisan ayında etkinliğimiz devam edecek.  

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

 Birinci hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “11. Heceleme Yarışma-
sı” kodlama saatinin işlem adımlarını öğreniyoruz ve uygulamanın ilk 6 
adımını tamamlıyoruz. 

 

İkinci hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “11. Heceleme Yarışması” 
kodlama saatini tamamlıyoruz. 

 

Üçüncü hafta, Cubetto robotumuzla disiplinler arası bir çalışma gerçek-
leştirerek robotumuzun harflere ulaşması için kodlama çalışmasını ger-
çekleştireceğiz. 

 

Dördüncü hafta, Cubetto robotumuzla disiplinler arası bir çalışma ger-

çekleştirerek robotumuzun harflere ulaşarak kelimeler oluşturması için 

kodlama çalışmasını gerçekleştireceğiz  

 

Bilgisayar 

Beden Eğitimi 

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı programında söyleyeceğimiz marşımıza çalışıyoruz.. 

Ritim çubukları ile çalışıyoruz. 

Heykel Oyunu ile çocukların sesleri ayırt etmelerini dikkat, bellek ve reflekslerini daha iyi kul-
lanmalarını destekliyoruz. 

Eller yukarı şarkımızı öğreniyor ve ellerimizi kullanarak orff hareketleri ile şarkımızı pekiştiriyo-
ruz. 

Şarkılarla hareket ediyoruz , bedenimizi ve ellerimizi kullanarak belirlemiş olduğumuz hareket ve 
şarkıyı öğreniyoruz. 

5 duyu organımız şarkısını öğreniyoruz. Bu şarkımız ile duyu organlarımızla ilgili bilgi sahibi olup 
hem de  şarkımızı öğreniyoruz. 

Ses Gürlüklerini yeneceğiz adlı etkinliğimizle seslerin yüksekliği ve alçaklığı öğrenip pekiştirmeyi 
hedefliyoruz.  

Müzik 

 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Kol kuvveti ile hedefe top atma çalışması yapılır. Çemberler kullanılarak ya-
pılan çalışma ile belirlenen hedefe ulaşma sağlanır. 

Top ile yapılan çalışmalarla birlikte hareket edebilme becerisi gelişir. Ayrı-
ca istiklal marşının kabulü ile bilgi verilir. 

Gözler kapalı öğretmenin komutunu duyması ile koşuya başlar reaksiyon sü-
rati gelişir. 

Denge kalası kullanılarak yapılan çalışmalarla sıçrama özelliği gelişir . 

   Branş Etkinliklerimiz 

 

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. 

 

Akıl Oyunları 



 

         Nisan Ayında görüşmek üzere... 

Görsel Sanatlar 

 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

Masal kahramanı ‘’kırmızı başlıklı kız’’ konulu imgesel çalışma etkinliği yapa-
cağız.pastel boyalarımızı kullanarak çizip renklendireceğimiz çalışmamız 2 
ders saati sürecek. 

  Suluboya ile zemin renklendirme uygulayacağız. Diğer dersimize kadar ku-
ruyan zemin üzerine, başka bir kağıda çizdiğimiz figürü kesip yapıştıracağız.
(2 hafta) 

 

Yoga dersimizde bu ay; 

Bir kurbağa kadar sakin ve dikkatli meditasyon CD'mizden  uygulamalar dinle-
yerek kendimizi sakinleştirmeyi sağlıyoruz. 

Yoga kartlarımızdan eşini bul oyunu oynuyoruz. 

Yoga duruşlarımızdan  öğrendiğimiz yoga duruşları hikayeler oluşturuyoruz. 

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

Çocuk Yogası 

Görsel Sanatlar 


