
Ata’mızı saygı ve 
minnetle anıyo-
ruz. Ailemizle 
Atatürk ve Ço-

cuk sevgisi, Ata-
türk’ün yaptığı 

yenilikler ile ilgili 
sohbet ediyoruz. 

3 rakamı hissettir-
me çalışmamızı yapı-
yoruz. Tıraş köpü-
ğünde 3 rakamımın 
yazılış yönünü öğre-

niyoruz. 

Matematik kitabı-
mızdan 3 rakamı ile 
ilgili çalışma sayfa-
larımızı yapıyoruz.  

Geleneksel oyunları-
mızdan istop oyunu-

nu oynuyoruz. 

Eğlenceli Bilim dersi-
mizde ‘Çılgın Sıvı Dün-
yası’ deneyimizi yapı-

yoruz.   

5 duyu organımız hak-
kında çember zamanı 
sohbeti yaparak , or-
ganlarımızın işlevlerini 

öğreniyoruz.  

Beş duyu organı sanat 
çalışmamızı yapıyoruz. 

“Vücudumuz” şarkısını 
öğreniyoruz. 

Çocuklar için Fel-
sefe dersi kapsa-
mında  “arkadaşlık 
nedir” sorusuna 
cevap arıyoruz. 

İnce-kalın kavramı 
ile ilgili çalışma 

sayfamızı yapıyo-
ruz..Ayna isimli 
drama çalışmasını 

yapıyoruz.  

Gems materyalleri 
ile sayma çalışması 

yapıyoruz. 

Rakamlar ile ilgili 
kitap çalışmaları 

yapıyoruz. 

Değerler Eğitimi 
‘’Kıvrık Nerede? 

Uçan Ada’da’’ kita-
bını 

okuyo-
ruz. 

Kızılay’ın görevlerini 
öğreniyoruz..  

Kızılay sanat etkinliği-
mizi yapıyoruz.   

Kızılay ile ilgili “Temel 
İlkeler   Serüveni” 
eğitici videomuzu           

izliyoruz. 

Cumartesi-Pazar 1 Kasım Pazartesi 2 Kasım Salı 3 Kasım Çarşamba 4 Kasım Perşembe 5 Kasım Cuma 

Cumartesi-Pazar 8 Kasım Pazartesi 9 Kasım Salı 10 Kasım Çarşamba 11 Kasım Perşembe 12 Kasım Cuma 

Yaşayan Atatürk 
köşemizi 10 Kasım  
etkinliği ile     gün-

celliyoruz. 

Geleneksel oyunları-
mızdan ‘’bezirgan 

başı’’ oyununu oynu-
yoruz. Üçgen şeklini 
öğreniyoruz. Üçgen 
şeklini kullanarak 
sanat çalışmamızı 

yapıyoruz.  

E sesi tanıma çalışma-
ları yapıyoruz. E sesi 
ile ilgili başlayan söz-
cükler türetme oyunu 
oynuyoruz.. Oyun ha-
murundan E sesi oluş-
turuyoruz. E sesi vi-
deomuzu zliyoruz. 

Çocuklar için  Felsefesi 
dersi kapsamında Doru 
çizgi filminden bir ke-
sit izleyerek “iyilik” 

kavramını tartışıyoruz. 

Atamızı saygıyla, min-
netle ve özlemle anı-
yoruz. “Resimlerle 
Atatürk” adlı slaytı 

izliyoruz.        

Atatürk’ün sevdiği şar-
kılar eşliğinde Atatürk 
ile ilgili mandala çalış-

mamızı yapıyoruz. 

Drama dersimizde 
farklı Atatürk fotoğ-
raflarını inceleyerek 
fotoğraf anını ve ön-
cesini canlandırma ça-
lışmaları yapıyoruz.  

‘’İleri doğru Adımlar 
TED'de başlar ‘’aidiyet 
çalışmamızı yapıyoruz. 

 

 

 

İYİ TATİLLER. 

Mutfak etkinliğinde taze 
meyve suyu  sıkarak C 

vitamini şenliği yapıyoruz.  

’’10 Kasım’da Ben” 
şarkısını dinliyoruz. 

“Atatürk yaşasaydı 
ona ne söylemek ister-
din?” Sorusuna yanıtlar 

arıyoruz.  

      

15 Kasım Pazartesi 16 Kasım Salı 17 Kasım Çarşamba 18 Kasım Perşembe 19 Kasım Cuma Cumartesi-Pazar 

 

KASIM 
ARA 

 TATiLi 

 

KASIM 
ARA 

 TATiLi 
  

 

KASIM 
ARA 

 TATiLi 

. 

 

KASIM 
ARA 

 TATiLi 

 
Sağlıklı ve sağlık-
sız besinlerin gör-
sellerini getiriyo-

ruz. 

 

 

KASIM 
ARA 

 TATiLi 

  TED EGE KOLEJİ ANA SINIFLARI  

 5 YAŞ “KASIM 2021” AYLIK PROGRAM 

TEMA : VÜCUDUMU TANIYORUM  

22 Kasım Pazartesi 23 Kasım Salı 24 Kasım Çarşamba 25 Kasım Perşembe 26 Kasım Cuma Cumartesi-Pazar 

Eğlenceli Bilim 
“Yeşeren Şeyler” 

deneyini            
yapıyoruz. 

Geometrik şekiller-
den üçgen, kare ve 
daireyi pekiştirmek 
için ‘Üst üste yer-

leştirelim’ Montesso-
ri çalışmasını yapıyo-

ruz.  

 

Beslenmenin önemi ile 
ilgili çember zamanı 
sohbeti yapıyoruz. 

“Kocaman ellerin olsa 
ne yapardın?” scamper 
çalışmasını görseli ile 
birlikte yapıyoruz. 

Sıcak-soğuk kavramı ile 
ilgili çalışma sayfamızı 

yapıyoruz.. 

Çocuk için Felsefesi 
dersi kapsamında 
“Stelite ve Yamuk 

Miğfer” isimli hikayeyi 
okuyarak,  sizce Ya-

muk  Miğfer Satelite’ın 
önerisini dikkate almalı 

mı? Sorusu üzerine 
tartışıyoruz. 

Gems materyalleri ile 
gruplama çalışması 

yapıyoruz. 

Spor, uyku ve dinlen-
menin önemini öğreni-
yoruz. Beden eğitimi 
öğretmenimizi sınıfa 
davet ederek sporun 

önemini öğretmenimiz-
den dinliyoruz. 

“Sağlıklı-Sağlıksız” adlı 
slaytımızı izliyoruz. 
Sağlıklı ve sağlıksız 

yiyecekler panosu ha-
zırlıyoruz. 

‘’Spor ve sağlık‘’ adlı 
şarkıyı öğreniyoruz. 

Kırmızı renk parti-
miz için evden kır-
mızı renkli nesne-
ler getiriyoruz.  

Acil durumlar nelerdir? Bu 
gibi durumlarda neler 

yapmalııyız? sohbet ediyo-
ruz. 

Acil telefon numaralarını 
öğreniyoruz. 

‘Neşeli Ispanak ‘ isimli 
hikayeyi okuyoruz.  



VÜCUDUMUZ 
 

İki elim, iki kolum, bacaklarım var 
Her insanda bir burun, bir de ağız var 
Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam 

Olur mu hiç üç kulak, dönde aynaya bak-hey  
İki kulak, iki yanak, bir de başım var 
Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var 

Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam 
Olur mu hiç üç dudak, dön de aynaya bak- hey... 

İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. 
İnci gibi dişlerim, birde çenem var 

Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam 
Olur mu hiç üç yanak dön de aynaya bak- hey.... 

Bilgi Yaprağı    
 

10 KASIM DA BEN 

On kasımda ben 
Üzgünüm neden 

Çünkü bizden ayrıldı 
Atatürk`üm bizden 

 
Kalbimiz kırık 

Gönlümüz buruk 
Çünkü bizden ayrıldı 

En güzel varlık  

 

 SAĞLIK VE SPOR 
 

Dik dur, dik dur kardeşim Kolları öne uzat 
Koy elleri beline Sonra da yukarıya 

Sallan sallan kardeşim Çevir çevir kardeşim 
Sonra eller yerine. Sonra eller yerine 

Zıpla zıpla kardeşim 
El çırp el çırp kardeşim 

Yaşa yaşa çok yaşa 
Sağlıklı ol kardeşim. 

 

 Renk kavramı  

 Geometrik Şekil (Kare, üçgen)  

 1–10 arası sayıları tanıma ve 1-10 arası ritmik sayma  

 Tatlı-Tuzlu-Acı-Ekşi   

 Sıcak-Soğuk-Ilık   

 Sert-Yumuşak   

 Kaygan-pütürlü  

 Sivri-Küt   

 İnce-kalın   

 Uzun- kısa  

 Sesli-Sessiz   

 Taze-Bayat  

 Kokulu-Kokusuz  

 Önünde-Arkasında  

 Hareketli-Hareketsiz   

 Aç-Tok  

 Sağlıklı-sağlıksız   

 Dengeli-dengesiz  

 Yararlı-zararlı  

 

KASIM AYINDA ÖĞRENECEĞİMİZ KAVRAMLAR: 

29 Kasım Pazartesi 30 Kasım Salı 1 Aralık Çarşamba 2 Aralık Perşembe  3 Aralık Cuma  Cumartesi-Pazar 

Mutfak etkinliğinde 
mevsim meyveleri ile 

meyve salatası yapıyo-
ruz.  

Kırmızı rengin ana renk 
olduğunu öğreniyoruz. 
Renkler şarkımızın  
videosunu izliyoruz.  

Sınıfımıza evden getir-
diğimiz nesnelerle kır-
mızı köşesi oluşturuyo-

ruz.   Kırmızı renk 
kıyafetlerimizle 

“kırmızı renk”   parti-
mizi yapıyoruz. 

Dünya maketini inceli-
yoruz ve  Dünya'nın 

kendi çevresinde güne-
şin çevresinde nasıl 

döndüğünü gözlemliyo-
ruz. “Dünya niçin dö-

ner?” sorusunu cevaplı-
yoruz. 

Geleneksel oyunlarımız-
dan ‘yakan top’ oyununu 

oynuyoruz.  

Çocuklar için felsefe 
dersi kapsamında 

‘Bıdık Tavşan’ öykü-
sünü örümcek ağı 

tekniği ile tamamlı-
yoruz.  

Güneş sistemi sanat 
çalışmamızı yapıyo-

ruz. 

Güneşe en yakın ve 
en uzak gezegen-
leri   öğreniyoruz. 

Uzak-yakın kavra-
mı ile ilgili çalışma 
sayfamızı yapıyo-

ruz. 

     

   Ailenle yıldızları 
rahat bir şekilde 
görebileceğin ışık-
sız bir ortamda 
gökyüzü gözlem 
saati    yapar mı-
sın? 

Tehlikeli durumlardan 
ve kendimizi kaza-
lardan korumak için 
neler yapılmalıdır? 

Beyin fırtınası yapı-
yoruz. 

Suluboyalarımızla 
özgün çalışmalar ya-

pıyoruz. 

Bu ayki çalışmaları-
mızı dosyalarımıza            
yerleştiriyoruz.  

 


