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TÜRKÇE
*Düzensiz çizgi çalışmaları yapar.
*Düzenli çizgi çalışmaları yapar.
*Dinlediği izlediği metni anlatır.
*Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.
*Harfleri tekniğine uygun yazar.
*Harfi tanır ve seslendirir.
*Rakamları tekniğine uygun yazar.
*e ve l sesi ile ilgili kazanımları yapar.
*Harfler, kelimeler, cümleler oluşturur.
İNGİLİZCE
BU ay tanışma ve selamlaşma kalıplarını, ana
ve ara renkleri, 1-10 arası sayıları çalıştık.
Sınıfta sıklıkla kullanılan talimatları çalıştık.
Çalıştığımız kalıplar:
hello/Hi, Bye/See you. What’s your name? /
My name is….
Çalıştığımız talimatlar:

MATEMATİK
*Uzamsal ilişkileri (yer, yön) ifade eder.
*Eş nesnelere örnekler verir.
*Nesneleri kütle yönüyle karşılaştırır.
* Nesneleri kütle yönüyle karşılaştırır ve
sıralar.
*Rakamları okur yazar.

HAYAT BİLGİSİ
*Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.
*Kendi ve akranlarıyla benzer ve farklı yönleri
ayırt eder.
*Okula geliş gidişlerde güvenlik kurallarına
uyar.
*Sınıf içinde ders araç gereçleri ve şeref
köşesini tanır.

Sit down./Stand up.
DEĞERLER EĞİTİMİ
Open/Close your books.
(REHBERLİK SERVİSİ)
Hands up.
*Rehberlik servisinin tanıtılması.
*Öğrencilerin rehberlik servisine
gelmeleri için kısa tanışmalar yapılması.
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DRAMA
* Tanışma Oyunları
*Güven Çalışması Oyunları
*Canlandırma Çalışmaları

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

AKIL OYUNLARI
*Örüntü tamamlama
MÜZİK
*Sesleri ayırt etme

*Benzerlilik ve farklılık bulma

*İstiklal Marşını saygıyla dinleme.

*Yönergeleri uygulama

*Ritim çubukları ile Orff çalışması.
BEDEN EĞİTİMİ
*Isınma ve esneme hareketlerini öğrenir.
* Kuvvet hız ve çeviklik gerektiren oyunlar
oynar.
*Kurallı takım oyunları kuralına göre oynar.

DUYURU
İngilizce film gösterimi
Mahremiyet eğitimi

*Çeşitli nesnelerin üzerinde dengeleme
hareketlerini yapar.
AYIN
GÖRSEL SANATLAR
*Okulumu resmediyorum konulu resim
çalışması.
*Ders araç gereçlerinin tanıtımı.
*Frida Kahlo’yu tanıyoruz.
*4Ekim hayvanları koruma günü etkinliği.
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