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TÜRKÇE

MATEMATİK
*Nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı
rakamlarla yazar.
* Nesne sayısını onluk ve birlik gruplara ayırır,
sayı ile ifade eder.
* Nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak
kontrol eder.
* Doğal sayıların basamaklarındaki rakamların
basamak değerlerini belirtir.
* 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer;
40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.

* Harf bilgisi
* Hece bilgisi
* Sözcük bilgisi
* Dikte çalışması
* Okuduğunu anlama çalışması
* Zıt anlamlı kelimeler
* Eş anlamlı kelimeler
* Büyük harflerin kullanıldığı yerler

* Sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını
bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek
örüntüyü tamamlar.
HAYAT BİLGİSİ
* Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
* Bireysel farklılıklara saygı duyar.
* Ders araç ve gereçlerini günlük ders
programına göre hazırlar.
* Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine
katılır.
* Okulun yakın çevresini tanıtır.
* Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken
özen gösterir.

İNGİLİZCE
Bu ay haftanın günlerini ve ayları, doğum
günümüzü söylemeyi ve sınıfta sıklıkla
kullanılan talimatları çalıştık.
Öğrendiğimiz kalıplar:
My birthday is on …
Open page …
Turn the page
Bring your …

DEĞERLER EĞİTİMİ
(REHBERLİK SERVİSİ)





Rehberlik servisinin tanıtılması
Öğrencilerin rehberlik servisine gelmeleri için kısa tanışmalar yapılması
Değerler eğitiminin ne olduğu ve neleri içerdiği
Mahremiyet eğitimi sunusu
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MÜZİK
*
*
*
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Sesin oluşumu
İstiklal Marşı’nı saygıyla dinleme
Piyano çalgısını tanıma
Ritim çubukları ile Orff çalışması

BEDEN EĞİTİMİ
* Yer değiştirme hareketleri.
*Vücut alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini
kullanma.

SATRANÇ
* Satrancın tarihçesi ve hikayesi
* Satranç tahtası ve özellikleri
* Satranç taşları ve dizilişi

AKIL OYUNLARI
* META – FORMS
Görsel dikkat, odaklanma, bağlantısal düşünme
ve problem çözme becerilerini geliştirir.

*Dengeleme hareketleri.
*Nesne kontrolü gerektiren hareket çalışmaları.
GÖRSEL SANATLAR
* Tatil anılarım konulu resim çalışması.
* Ayın sanatçısı Frida Kahlo'yu tanıyoruz.
* Hayallerim konulu resim çalışması.
*4 Ekim Hayvanları koruma günü etkinliği.
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