
Aile bireylerimizin 
her birinin elinin 
kalıbını çiziyoruz 
kalıpları kesip aile 
ağacı oluşturuyo-
ruz. Aile ağacımızı 
Pazartesi okulumu-

za getiriyoruz. 

 At Alkışı parmak 
oyununu öğreniyo-

ruz. 

Evimizin bölümleri 
hakkında sohbet 

ediyoruz. Kendi evi-
miz sanat çalışma-

mızı yapıyoruz.  

Mutfak Etkinliğin de 
meyvelerden örüntü 
yapıyor ve afiyetle 

yiyoruz. 

Eski– yeni kavramı 
ile ilgili çalışma say-

fası yapıyoruz. 

 

Çocuklar İçin Felsefe 
eğitimi kapsamında Bir 

süper kahraman olsaydın 
nasıl bir gücün  olsun 

isterdin? Neden ? Soru-
sunun cevaplarını tartışı-

yoruz.  

Matematik kitabımız-
dan sayı sayma ile 

ilgili sayfaları yapıyo-
ruz.  

Kağıt dansı oyununu 
oynuyoruz.  

Akraba kime denir? 
Akrabalarımız kimler-
dir sohbet ediyoruz.  

Kıvrık Nerede 
“Değerler eğitimi se-
risinin Salkım Saçak  
Ormanında”  adlı ki-
tabımızı okumaya de-

vam ediyoruz. 

Aile nedir? Çekirdek-
geniş aile ne demek-
tir ?Sohbet ediyoruz 

Evimiz şarkısını öğre-
niyoruz.  

Evden getirdiğimiz 
fotoğraflarla aile 

ağacı sanat etkinli-
ğimizi yapıyoruz. 

Cumartesi-Pazar 13 Eylül Pazartesi 14 Eylül Salı 15 Eylül Çarşamba 16 Eylül Perşembe 17 Eylül Cuma 

Cumartesi-Pazar 20 Eylül Pazartesi 21 Eylül Salı 22 Eylül Çarşamba 23 Eylül Perşembe 24 Eylül Cuma 

Çocuklar 
için Felsefe 
eğitimi kap-
samında bir 

insanın 
farklı yaşlarda çekilen iki 
fotoğrafını karşılaştırıyo-
ruz. Aynı insan olup ol-
madığını tartışıyoruz. 

Geleneksek oyunları-
mızdan “Mendil Kap-

maca” oyununu oynuyo-
ruz. 

Büyüteçlerimizle el-
ayak parmaklarımız ve 
avuç içlerimizi  inceli-

yoruz.  

Her insanın parmak 
izlerinin farklı olduğunu 

öğreniyoruz.  

Parmak izlerimiz ile 
sanat etkinliği  yapıyo-

ruz.  

 

 

Fiziksel özellikleri-
miz hakkında sohbet 

ediyoruz. 

Benim yüzüm adlı 
sanat etkinliğimizi 
yapıyoruz. Vücudu-

muz adlı şarkıyı 
söylüyoruz. 

Matematik kitabımızdan 2 
rakamıyla ile ilgili sayfa-

ları yapıyoruz. 

Gems materyalleri ile 
sayma çalışması yapı-

yoruz. 

Kıvrık Nerede “Değerler 
eğitimi serisinin Salkım 
Saçak Ormanında”  adlı 
kitabımızı 
okumaya 

devam edi-
yoruz. 

 

Ailemiz ile bahçeye 
çıkıp sonbahar 

mevsiminde meyda-
na gelen değişiklik-

leri gözlemleyip 
sohbet ediyoruz. 

 

 

Çember saatinde aile-
mizle oluşturduğumuz 

aile ağacımızı arkadaş-
larımıza anlatıyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersi 
çılgın sıvı dünyası de-

neyini yapıyoruz. 

Aynı–farklı-benzer 
kavramıyla ilgili çalış-
ma sayfası yapıyoruz.  
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“İşte ben” hikâyesini 
okuyor ve temamıza 

giriş yapıyoruz. 

Kendimizi anlatıyor ve 
fiziksel özelliklerimiz 
hakkında sohbet edi-

yoruz. 

Benim en’lerim (en 
sevdiğim yemek, mey-
ve, hayvan vb.)  ile 

ilgili kimlik kartlarımızı 
oluşturuyoruz. 

Okulda olmak çok gü-
zel!! “Okuluma başla-
dım’’ şarkısını söylüyo-

ruz.. 

TED tanıtım video-
muzu izliyoruz.  

TED logosu aidiyet 
çalışmamızı yapıyo-
ruz.  

 

 

Çocuklar için Felsefe 
eğitimi kapsamında 

‘Kopyalansaydım O ben 
olur muydu ?’ konusunu 
hikayemizle destekleye-
rek      tartışıyoruz.  

Kağıt dansı oyununu oy-
nuyoruz.  

Büyük– küçük kavramıyla 
ilgili etkinliğimizi yapıyo-

ruz. 

 ‘Kıvrık’ karakterini tanı-
yor ve kuklalarıyla oynu-

yoruz. 

 

Tangram boyama ve 
oluşturma etkinliği-

mizi yapıyoruz.  

Örüntü nedir öğre-
niyor ve 2’li örüntü 
çalışmamızı yapıyo-

ruz. 

 

  

 

Dergi ve gazeteler-
den resimler kesip 

boş sayfalara yapış-
tırılarak öykü, pos-
ter, afiş  vb. oluş-

turuyoruz. 

 

 

30 Ağustos  

Zafer    
Bayramımız  

Kutlu olsun.. 
 

30 Ağustos Pazartesi 31 Ağustos Salı  1 Eylül Çarşamba 2 Eylül Perşembe  3 Eylül Cuma Cumartesi-Pazar 

Geleneksel oyunları-
mızdan olan “sek sek” 
oyununu oynuyoruz. 

Eğlenceli Bilim Dersi-
mizi tanıyoruz ve der-
simizin kurallarını öğ-

reniyoruz. 

Hava Mucitleri deneyi-
ni yapıyoruz. 

Yaşayan Atatürk 
Köşemizi güncelliyo-

ruz. 

Elma baskısı sanat 
çalışmamızı yapıyo-

ruz. 

Elmalarla 2’li örüntü 
çalışma sayfasını 

yapıyoruz.. 

 

Çocuklar için Felsefe 
eğitimi kapsamında bir 
okul eşyası olsaydın 
hangi eşya olurdun? 
Neden? Sorularının 

cevaplarını arıyoruz.. 

Matematik kitabımız-
dan 1 rakımı ile ilgili 

Daire şeklini öğreniyo-
ruz. Dairelerle sanat 
etkinliği yapıyoruz.  

Kıvrık Nerede 
“Değerler eğitimi seri-

sinin Salkım Saçak 
Ormanında”  adlı kita-

bımızı okuyoruz. 

 

 

 

Aile albümlerimizi 
inceliyoruz. Seçtiği-
miz bir aile fotoğ-
rafımızı Pazartesi 

günü okulumuza ge-
tiriyoruz.  

Okulumuzun bölümlerini 
geziyor ve okulumuzda 
görev alan kişilerin ne 
iş yaptıklarını öğreni-

yoruz.  

“Avucundaki Öpücük” 
isimli hikayeyi okuyo-

ruz.  

At alkışı 
parmak 
oyununu 
öğreni-
yoruz. 

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

 

 

 



27 Eylül Pazartesi 28 Eylül Salı 29 Eylül Çarşamba 30 Eylül Perşembe 1 Ekim Cuma Cumartesi-Pazar 

Mutfak etkinliğinde 
‘Hayalimdeki Ben’ 
kurabiyesi yapıyo-

ruz.  
Matematik kitabı-

mızdan daire ile ilgili 
sayfaları yapıyoruz.   

Evimiz-Köyümüz 
oyununu oynuyoruz.  

Mevsimler hakkında 
sohbet ediyoruz. Son-
bahar mevsiminde do-
ğadaki değişliklerden 

bahsediyoruz. Sınıfımı-
za sonbahar mobilleri 

yapıyoruz. 

Mevsimler şarkısını 
öğreniyoruz. 

Çocuklar için felsefe 
eğitimi kapsamında 
‘Sağlığımız için bir 

şey icat etsen bu ne 
olurdu?’ çalışmamızı 

yapıyoruz.  
 

 Gems materyalle-
riyle eşleştirme ça-
lışması yapıyoruz.   

 
 

 ‘İyi Yürekli Dev Memo’ 
adlı hikayeyi okuyor ve 
hikayedeki değeri bu-

luyoruz.. 

Sayı nesne eşleştirme 
çalışma sayfamızı ya-

pıyoruz.  

Kıvrık kuklası yapı-
yoruz. 

 
Ev Adresimizi  aile-
mizle  öğreniyoruz. 
Evlerin konumunu 

anlatırken arkasında
-yanında-önünde 

(büfe, manav, mar-
ket vb) gibi kavram-
ları kullanarak adres 
tanımlamaları ile il-
gili sohbet ediyoruz. 

 Duygularım ile ilgili 
sohbet ediyoruz. Öğ-
retmenimizin anlattığı 
öyküde sonu boş bıra-
kılan hikayeye uygun 

duyguyu      canlandı-
rıyoruz. Duygularım 

sanat çalışması yapıyo-
ruz.. 

Annemin çantası adlı 
hikayeyi okuyoruz. 

EYLÜL AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

 1-20 arası ritmik sayma  

 Geometrik şekil (Daire) 

 Renk kavramı  

 Boyut - Büyük-küçük - İnce-kalın - Uzun- kısa  

 Yön/ Mekânda Konum - Ön-arka - İçeri-dışarı - Uzak-
yakın  

 Sayı/Sayma - 1-20 arası sayılar (ritmik sayma)  

 Duyu—Islak-kuru - Sesli-sessiz  

 Duygu - Mutlu - Üzgün - Kızgın - Korkmuş - Şaşkın - Kay-
gılı (endişeli)  

 Zıt - Aynı-farklı-benzer - Açık-kapalı - Hızlı-yavaş -  Es-
ki-yeni - Başlangıç-bitiş - Kirli-temiz - Yaşlı-genç - Açık-
koyu - Düzenli-dağınık  

ŞARKI: OKULUMA BAŞLADIM 

Okuluma başladım 
Okuluma başladım hergün erken kalkarım  

Önce yüzümü yıkar saçlarımı tararım  
Kahvaltımı yaparım dişleri fırçalarım 

Elbiselerimi giyip hemen okula koşarım  
Öğretmenim çok tatlı melekmi melek  
Arkadaşlarımda var hepsi bir çiçek  
Oyunlarla şarkılarla biz eğleniriz  

Öğretmenim biz seni pek çok severiz... 

 

ŞARKI: MEVSİMLER 

 

Bir yılda tam dört mevsim hepsi de ayrı resim. 

Gel birlikte sayalım takalım birer isim.  

İlkbahar yaz sonbahar, kış gelince kar yağar,  

Haydi haydi evine, her tarafta soğuk var.  

Kartal dağda uçuşur, bülbül dalda ötüşür,  

Baharda kuzu meeler, yazın her yer tutuşur. 

ŞARKI: EVİMİZ 

Bir evimiz var iki odalı, Mutfağı, banyosu bir de salonu.  

Bir evimiz var iki odalı, İçi dışı tertemiz, renk renk boyalı.  

Bir evimiz var iki odalı, Bizim için burası bir kuş yuvası.  

Bir evimiz var şirin mi şirin Bahçemizde çiçekler sanki bir gelin.  

Bir evimiz var, sanki bir saray, İçeriden dışarıya mutluluk taşar  



 

   Branş Etkinliklerimiz 

İngilizce 

Eylül ayı boyunca oyunlar oynayarak hem TEDdy hem de arkadaşlarıyla İngilizce olarak tanışacağız. Kendimizi 
İngilizce olarak tanıtma kalıpları üzerinde duracağız. Renkler ve sayıları kullanarak arkadaşlık oyunları oynayacağız. 
Sınıf kurallarımızı İngilizce olarak tekrar edecek; çok kullandığımız ifadeleri görsellerle destekleyeceğiz. Renkler ve 
0-3 arası sayıların İngilizce’sini ifade etmeyi öğreneceğiz.  

Ayrıca Everyday English, Story Time ve Songs&Dance saatlerimizde de derslerimize bağlı ilgili içerikler işlene-
cektir.  

Derslerimizde ay boyunca kullanılacak kelime ve kalıpları aşağıda bulabilirsiniz. 

Greeting: Good morning ,good afternoon, hello, goodbye 

Colors: Red, yellow, blue 

Numbers: One, two, three 

Structures: How are you? I’m fine, thank you. 

              What’s your name? My name is... / I’m … 

        This is (TEDdy.) 

              What color is it/this? It is ..(red) 

        What number is it/this? It is (two)   

Derslerimize ek olarak İngilizce adına kaliteli video içerikleri olan bazı youtube kanallarını sizlerle altta paylaşıyo-
ruz. Sizler de evde öğrencilerimizle bu video kanallarını takip edebilir ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. 

Super Simple Songs, Super Simple TV, Dream English Kids, Pancake Manor , Steve and Maggie, British Council Learn 
English Kids, Bounce Patrol, English Singsing, Armagan Citak 

 

      Bilgisayarın nerelerde kullanıldığı ve hayatımıza 
ne gibi kolaylıklar sağlayacağı hakkında bilgiler öğre-
niyoruz.  

      Bilgisayar dış donanım birimlerini tanıyoruz ve 
temel bilgisayar kullanım becerisini kazandırmak 
adına Stress ve NBA uygulamasını kullanarak eğlen-
dirici ve eğitici etkinlikler üzerinden fare kullanım 
becerisini kazanıyoruz.  

     Bilgisayarın temel parçaları hakkında ve ne işe 
yaradıkları hakkında bilgileri öğreniyoruz. Daha son-
rasında bilgisayar parçalarının yerine günlük hayat-
taki benzer işleve sahip örnekleri vererek bilgisayar 
parçalarını tanıyoruz.  

Bilgisayar&Kodlama 



Müzik dersimizde bu ay ; 

 

1.hafta : Ayın enstrümanı : UKULELE Ukulele enstrüma-
nını çalarak sesini tanıyoruz. “İsmimizi ukulele eşliğinde 
söyleyelim” etkinliğini ve “Ukulele Boyaması” yapıyoruz. Et-
kinlik sırasında dilimizi etkin kullanıyoruz. 

2.hafta: “Tanışma Şarkısı”nı dans ve beden perküsyonu 
kullanarak öğreniyoruz. Müzik ve Ritim eşliğinde dans ediyo-
ruz. 

3.hafta:““Karınca” şarkısı söyleyerek, taklit etme yetene-
ğimizi geliştiriyor ve yansıma sesleri kullanıyoruz. 

Bu etkinliğimizde Sesleri ayırt etmeyi de öğreniyoruz. 

4.hafta:““Selamlama Etkinliği” ile vücudun bölümlerini 
ayırt ediyoruz, derse keyifli ve enerjik başlıyoruz 

“Baş Omuzlar ve Diz” şarkısını orff yöntemiyle uyguluyo-
ruz. Giderek hızlanan ritimlere uygun hareket etmeyi öğre-
niyoruz. Dikkat ve konsantrasyon gelişimimizi destekliyoruz. 

 

Beden eğitimi dersimizde bu ay; 

Öğrencilerimizle düzen ve kurallar ile ilgili konuşuyoruz. Müzik ve 

oyun eşliğinde öğrencilerimizde kazandırmak istediğimiz  davranış-

lar üzerinde pekiştirme çalışmaları yapıyoruz. 

Denge becerimizi geliştirmek amacıyla, temel jimnastik duruş ve 

yürüyüşleri ile bekleme, yürüme ve sıçrama çalışmaları yapıyoruz. 

Beden Eğitimi 

Müzik Görsel Sanatlar 

1.hafta:  Sayfa üzerinde oluşturdukları doğal şe-
killendirmeleri, öğrendikleri ana renkler ile renklen-
dirme çalışması yapacağız. 

2.hafta:  Gökkuşağı renklerini öğreneceğiz.  Sırası 
ile bu renklerden oluşacak sevimli kuşlar çizeceğiz. 

3.hafta:  Pastel boyalarımız ile rengârenk bir  çi-
çek bahçesi  resmi yapacağız. 

4.hafta:  -The  Dot (NOKTA) konulu çocuk hikaye-
sinden yola çıkarak , kendi renkli noktacıklarımız ile 
resmimizi oluşturacağız. 

 

          Eylül ayı seramik etkinliğimizde ilk 3 haftamız-
da beyaz seramik çamuru kullanarak doku çalışması 
yapacağız. Çamurumuzu şekillendirebilmek için elimiz-
de yoğurarak kıvama getiriyoruz. Kıvama gelen sera-
mik çamurumuzdan büyük küçük parçalar koparıp 
farklı büyüklüklerde boncuklar oluşturuyoruz ve bo-
cuklarımızı yan yana getirip elimizle hafif bastırarak 
birleştiriyoruz. 

           Oluşan iki boyutlu zemin üzerinde ka-
lem ,şekillendirme çubukları,yaprak,ip kullanarak,doku 
oluşturuyor etkinliğimizi kurumaya bırakıyoruz. Kuru-
yan ürünümüzü son haftamızda seramik boyaları kulla-
narak renklendiriyor ve etkinliğimizi tamamlıyoruz. 

Seramik 


