
Ekolojik yaşam içerisinde 
kimler  vardır hızlı tur tek-

niği ile öğreniyoruz. 

Çocuklar için felsefe eğiti-
mi kapsamında ‘Mutsuz 

Prens’ isimli kısa hikayeyi 
tartışıyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimizde 
“Bitkilerin Dünyası” adlı 

deneyini yaparak geçmişte-
ki hayvan ve bitki türlerini 
inceliyoruz ve Nesli Tüke-
nen hayvanları öğreniyoruz. 

Evrim nedir konuşuyo-
ruz. İnsanoğlunun evri-
minden bahsediyoruz. 

Kelebeğin yaşam döngü-
sü sanat çalışmamızı 

yapıyoruz. 

Hızlı-Yavaş oyunumuzu 
oynuyoruz. 

 

Hayvan sesleri-
ni dinleyerek 
dinlendiğimiz 
sesin hangi 
hayvana ait 

olduğunu bulmaya çalışıyor ve 
hayvan taklitleri oyunumuzu 

oynuyoruz. 

Kurbağaların yaşam dön-
güsü sanat çalışmamızı 

yapıyoruz. 

Gizemli Çizgiler Ormanı 
kitabımızdan çalışmalar 

yapıyoruz. 

TED Aidiyet çalışma-
mız için ‘İlk Gün Kadar 
Yanan Meşale etkinli-

ğimizi yapıyoruz. 

Küçük kuş oyunumuzu 
oynuyoruz. 

Sesler Adası ki-
tabımızdan ‘B’ 

sesi ile ilgili çalışmalar 
yapıyoruz. 

Evde geri dönüşüm 
malzemesi       

biriktirip getirir 
misin? 

 

 

  

 

Minik tema “Burada Kimler 
Yaşıyor” etkinliği ile ekolo-
jik yaşama giriş yapıyoruz. 

Yaşam Döngüsü ne demek 
öğreniyoruz. Kavram hari-

tamızı oluşturuyoruz. 

Kıvrık Saçaklı Markette 
değerler eğitimi kitabımız-
dan Sorumluluk ve özdene-
tim değerlerini kazandır-

mak için Dikkatli Kullanalım 
etkinliğini  yapıyoruz. 

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

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

Geri dönüşüm  
neden önemlidir 
düşüncelerimizi 
paylaşıyoruz. 

Hangi malzeme-
ler tekrar geri 
dönüştürülebilir   

öğreniyoruz. Neleri geri dönüş-
türebiliriz? “Geri Dönüşüm” 

kavram haritamızı oluşturuyo-
ruz 

Kıvrık Saçaklı Markette değer-
ler eğitimi kitabımızdan dü-
rüstlük değerlerini kazandır-
mak için Dürüstlük Oyunu et-

kinliğini yapıyoruz.  

Uğurböceklerinin yaşam 
öykülerini dinliyoruz. 

Uğurböceği sanat çalış-
mamızı yapıyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 

‘Saygı nedir ?’ sorusunu 
eğitici bir video 
ile tartışıyoruz. 

Mutfak etkinliği-
mizde Uğurböce-

ği kurabiyesi yapıyoruz. 

Minik Tema  “Musluktan 
Akan Su Nereden Geli-
yor?” ekinliğini yapıyo-

ruz ve Suyun hayatımız-
daki önemini              
öğreniyoruz.  

Su Hayattır’ 
şarkısını söy-

lüyoruz.  

Çeşmeyi açtım 
oyunu oynuyo-

ruz. 

Yağmur 
nasıl yağar 
bütünleşti-
rilmiş fen 
matematik 

etkinliğimizi 
yapıyoruz. 

Yağmur sanat çalışmamı-
zı yapıyoruz. 

Derin sığ kavramlarını 
öğreniyoruz. 

Doğada Bu-
lunanlar 

listem adlı 
Minik Tema 
etkinliğimizi 

yapıyoruz. 

Sesler Adası kitabımız-
dan ‘Z’ sesi ile ilgili ça-

lışmalar yapıyoruz. 

Tüylü tüysüz oyunumuzu 
oynuyoruz. 

 Balık yumurtasına 

Ne denir? Ailenle 
araştırıp bizimle 
paylaşır mısın?  

Ailenle Kütüphanenin 
önemini öğrenip bi-
zimle paylaşır mısın? 

 

 

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

Amfibik ne demektir? 
Öğreniyoruz. 

Hem karada hem suda 
yaşayan hayvanlar    slay-

dımızı izliyoruz. 

Kıvrık Saçaklı Markette 
değerler eğitimi kitabı-

mızdan sorumluluk değer-
lerini kazandırmak için 
Sorumluluklarımı Biliyo-

rum etkinliğini yapıyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimizde 
“Fosil Kaşifleri” adlı deneyini 
yaparak mevsimleri, gece ve 

gündüzü öğreniyoruz.  

Çocuklar için felsefe eğitimi 
kapsamında Filozof Çocuk seri-

sinden ‘Hayal Gücü Ne İşe 
Yarar ?’ isimli hikayeyi tartışı-

yoruz. 

Geometrik şekiller ile   sudoku 
oyunu oynuyoruz.  

Gems materyalleri 
ile örüntü ,sıralama 
ve sayma yapıyoruz 

Minik tema 
“Örümceklerin Gözle-
mi” etkinliğini yapıyo-

ruz.  

Örümcek 
parmak oyu-
nunu oynuyo-

ruz. 

Yaşayan Atatürk kö-
şemiz için 18 Mart 

adlı grup sanat çalış-
mamızı yapıyoruz.. 

Bitkiler canlı 
mıdır? Beyin 

fırtınası yapa-
rak sohbet 

ediyoruz. 

Minik Tema “ Sınıf Bah-
çesi” etkinliğini yaparak 
bitkilerin büyüme süre-
cini gözlemleyerek yene-

bilir otları tanıyoruz. 

Bitkiler sanat çalışma-
mızı yapıyoruz. 

 

Orman haftası ile 
ilgili resimler geti-

rir misin? 

 

Doğamızı korumak için 
neler yapabiliriz ?Beyin 

fırtınası yapıyoruz. 

Ormanların hayatımız 
için önemini öğreniyoruz. 

Sesler Adası kitabımız-
dan ‘Ç’ sesi ile ilgili çalış-

malar yapıyoruz. 

  

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

Orman 
haftasını 

kutluyoruz. 
Ağaç ailesi 
bütünleşti-

rilmiş 
Türkçe-oyun-müzik etkinliği-

mizi yapıyoruz. 

Kıvrık Saçaklı Markette 
değerler eğitimi kitabımız-
dan sorumluluk değerlerini 
kazandırmak için Sorumlu-

luklarımı Biliyorum etkinliği-
ni yapıyoruz. 

 

Minik Tema  
“Ağaçların Desenleri” 
ekinliğini yapıyoruz.  

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 

Filozof Çocuk serisin-
den ‘Arkadaşlık Ne-
dir?’ isimli hikayeyi 

tartışıyoruz. 

Ayı pastası mutfak 
etkinliğini yapıyoruz. 

Evcil  ve vahşi          
hayvanları  öğreniyo-
ruz. Origami tekniği 
ile köpek maskesi  

yapıyoruz. 

Geleneksel oyunları-
mızdan ‘Mendil Kap-
maca’ oyunumuzu oy-

nuyoruz. 

 

Bahçemize çıkarak karınca 
yuvalarını, örümcek ağlarını 
ve ağaç gövdelerini inceli-
yoruz. Yere düşen yaprak-
ları toplayarak büyüteçler 

ile inceliyoruz. 

Yaprak baskısı ile  ilkbahar 
ağacı sanat çalışmamızı 

yapıyoruz. 

 

“Ş” sesi ile başlayan 
nesnelerden veya 

nesnelerin resimle-
rinden getirir misin?  

Tohumlar Fidana  şar-
kısını öğreniyoruz. 

Okulumuzun kütüpha-
nesine giderek orada-
ki kitapları inceliyo-

ruz. 

Kütüphane Haftasını 
kutluyoruz. 

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

TEMA :YAŞAM DÖNGÜSÜ 

TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI  

6 YAŞ MART AYI AYLIK PROĞRAM 



Nesli tükenen hay-
vanlar hangileri öğ-
reniyor ve neden 

bazı hayvanları nesli 
tükenmiş olabilir  
tahmin  ediyoruz.. 

 Panda sanat etkinli-
ğini yapıyoruz.  

Önce-Şimdi-Sonra 
kavramları ile hangi 
hayvan hangi zaman-
da yaşamış sohbet 

Dinozorlar hakkında bi-
linmeyenleri öğreniyo-

ruz . 

Dinozor sanat etkinliği 
yapıyoruz.  

Çocuklar İçin Felsefe 
dersimizde ‘Dinozorların 
nesli tükenmeseydi neler 

olurdu?’ 6 Şapkalı Dü-
şünme tekniği ile tartışı-

30 Mart Pazartesi 31 Mart Salı 

Kış uyku-
su ne 

demektir 
neden 

bazı hay-
vanlar kış uykusuna  ya-

tar öğreniyoruz. 

‘Yılan uyuyor.’ oyunumuzu 
oynuyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersimiz-
de ‘Hareketli  Dünya 1’ 
deneyimizi yapıyoruz. 

 

Yer küre 
nedir ? 

Sınıfımız-
daki yer 
küreyi 

inceliyo-
ruz ve üzerindeki ülkele-

ri keşfediyoruz. 

Kullanılmış kağıtlarımız-
dan bir dans ve ritim 
aleti yapıyoruz. Ritim 
çalışmamızı yapıyoruz.  

 

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

Kuzey-Güney-Doğu– 
Batı yönlerini öğreni-

yoruz.  

Bahçemizde yön bulma 
oyunu oynuyoruz. 

 

 

 

“P” sesi ile başlayan 
nesnelerden veya 

nesnelerin resimle-
rinden getirir misin?  

1 Nisan Çarşamba 2 Nisan Perşembe 3 Nisan Cuma Cumartesi-Pazar 

 

MART AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

Renkler  

Geometrik şekil - Daire - Çember - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Elips - 
Kenar - Köşe - Ok işareti  

Miktar - Ağır-hafif - Tek-çift - Eşit  

 Yön/ Mekânda Konum - Ön-arka  

Sayı/Sayma - 1-20 arası sayıları nesnelerle ekleme çalışması - Sıfır  - 
Sıra sayısı (birinci ikinci...)  

Duyu - Tüylü-tüysüz - Islak-kuru  

Zıt - Hızlı-yavaş - Canlı-cansız - Hareketli-hareketsiz - Yaşlı-genç  

ŞARKI:  

BALIKLAR 
Şaşıyorum ben size mini mini minicik balıklar 
Hava buz gibi soğuk üşümezmisiniz balıklar 
Balıklar balıklar balıklar 
Balıklar balıklar balıklar  
 
Eliniz yok ayağınız yok ne güzel yüzersiniz 
Gözünüz hiç kapanmaz uyumazmısınız balıklar 
Balıklar balıklar balıklar 
Balıklar balıklar balıklar  

ŞARKI:  
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 

Karşıdan baktım hiç yok yanına 
vardım pek çok 

(Karınca) 

Hem böcektir hem kelebek  

Koza yapar öbek öbek 

(İpek böceği) 

Yolda gider izi kalır  

Yuvasını sırtında taşır 

(Salyangoz) 

İki çubuk, bir makas  

Hokkabaz mı hokkabaz 

(Leylek) Siyah beyaz benekli  

Yürüyen merdiven sanki 

(Zürafa) 

Pamuk gibi tüyleri, havucu koparır 
dişleri, kulakları duyar her sesi, hızla 
çıkar tepeyi  

(Tavşan) 

Ayakları kürekli  

Ne kadar da yürekli  

Suda gider bir gemi 

(Ördek) 

Daldan dala atlarım  

Kuyruğumla sarkarım 

(Maymun) 

Dağdan gelir, taştan gelir  

Tintin sakallı eniştem gelir 

(Keçi) 



İngilizce 

   Branş Etkinliklerimiz 

Seramik 
  

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

 

 

Seramik dersimizde bu ay;  

 

 Bu ay yeni ünitemize “Occupations and Transporta-
tion” (Meslekler ve Ulaşım) başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi, ki-
tabımızdaki etkinlikleri takip ediyor, şarkılar dinliyor, oyunlar oy-
nuyor ve videolar izliyoruz. Bu ünitede hava, kara ve deniz taşıtla-
rını da çalışıyoruz. 

Occupations: Doctor, Nurse, Vet, Teacher, Fire fighter,  Police 
Officer, Dentist, Cook, Pilot, Astronaut, Captain. 

Transportation: Train, Car, Bus, Ship, Boat, Plane, Helicopter, Bi-
ke, Ambulance, Fire engine. 

Places: Hospital, Fire Station, Police Station, Cafe/Restaurant, 
School 

Land, Air, Sea kelimelerini öğreniyoruz. 

Structures: “What is she? She is a dentist”. “What is he? He is a 
police officer”. “Is he a cook? Yes. No.”    kalıplarını çalışıyoruz. 
“What do you want to be? I want to be a doctor.” kalıbını anlaya-
rak cevap verebilme çalışmaları yapıyoruz. 

Hafta Sonu Etkinliği: Ailenle Teddy’nin CD’sinden #25 
“Occupations” ve #54 “Transportation” şarkılarını dinleyebilirsin. 

 

Crosscurricular (Disiplinlerarası) 

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

 

Bilgisayar dersimizde bu ay; 

Birinci hafta, Kodlama Saati üzerinden Ders 1, “11. Heceleme Yarışması” 

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 gerçekleş-

tirerek robotumuzun harflere ulaşması için kodlama çalışmasını gerçekleşti-

receğiz. 

 

Dördüncü hafta, Cubetto robotumuzla disiplinler arası bir çalışma gerçek-

leştirerek robotumuzun harflere ulaşarak kelimeler oluşturması için kodla-

ma çalışmasını gerçekleştireceğiz  

 

Seramik dersimizde bu ay;  

Seramik Etkinliğimizde ilk iki haftamızda  seramik çamuru kullanıla-
rak elle şekillendirme teknikleri uygulanarak doğa ve canlılar konulu 
tema uygulanarak iki boyutlu hayvanlar oluşturuyoruz. Üçüncü haf-
tamızda yaptığımız ürünleri renklendiriyoruz. 

Mart Ayı son haftamızda 23 Nisan konulu çocuk figürlü çalışmaya 
başlıyoruz. 

Bilgisayar 

 

Akıl oyunları dersimizde bu  ay ; 

Skippity oyununu öğreniyoruz bu oyun öğrencilerimizde bağ-
lantısal düşünme, problem çözme, matematiksel düşünme ve 
odaklanma becerilerini geliştirir 

Akıl Oyunları 

Beden Eğitimi 
 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Denge beceresi gelişir. Merdiven sehpa ,uzun denge kalası ve çubuk-
lar kullanılarak yapılan çalışmalar ile koordinasyon gelişim hızı artar. 

Takoz ve denge tahtası kullanılarak ;denge, dikkat ve koordinasyon 
gelişimi sağlanır. 

Hedefe top atma ve sıçrama özelliği gelişir .Kalın denge kalası, seh-
pa ve top ile yapılan çalışmalarla birlikte hedeflenen davranışa ulaşı-
lır. 

Denge kalası kullanılarak yapılan çalışmalarla sıçrama özelliği gelişir . 



 

                                                                       

 

Müzik dersimizde bu ay ; 

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

-Davul çalışması yapıyoruz. 

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

Günaydın şarkısını öğreniyoruz. 

Beden perküsyonumuzu geliştirici hareketler yapıyoruz. 

Korkuluk şarkımızı öğreniyor ve bu şarkıyı heykel etkinliğimiz ile birleştiriyoruz. 

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

Çocuk Yogası 

Görsel Sanatlar dersimizde bu ay; 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili imgesel çalışma etkinliği yapıyo-
ruz. Seramik dersinde yapılan figür ve balon çalışmaları ile bir araya getiriyor  ve or-
tak sunum yapıyoruz. 

Ayın teması olan ‘’Yaşam Döngüsü’’ (hayvanlar ve bitkiler vs.) ile ilgili pastel ve sulubo-
yalarımızı kullanarak görsel çalışma etkinliği yapıyoruz. 

 

Yoga dersimizde bu ay; 

Bu  ay Yoga dersinde “ Sihirli Taş” ve “Kağıtlar” hikayelerindeki duruşları yapıyoruz. 

Üçgen, Yunus, Yelkenli hareketlerini öğreniyoruz. Yoga kartlarıyla “Duruşumu Tahmin 

Et”, “Paraşüt”, “Eşleştirme” oyunu oynuyoruz. Dinlenme etkinliklerinde müzik eşliğinde 

çeşitli yönergelerle vücudumuzu rahatlatıyor ve doğru nefes alma çalışması yapıyoruz.  

 
Nisan Ayında Görüşmek Üzere 

Müzik 

Görsel Sanatlar 


