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1-C 



GİRİŞ 

  

   Sayın Velimiz,  

   Sizlere öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yapılan ve yapı-
lacak olan çalışmalar / etkinlikler hakkında bilgi vermek üzere 
hazırlanan bu bülteni her ay için web sayfasında yayınlayacağız. 
Bültende öğrencilerimizin gelişimini desteklemek üzere dil, ma-
tematik, fen, oyun, drama, sanat, okuma yazma etkinliklerinde 
nasıl bir program takip edildiğini sizlerle paylaşacağız.  

 

  Gün içinde çocuklarla pek çok etkinlik yapmaktayız. Ne yazık ki 
tüm çalışmaları bültene yazmamız mümkün olamıyor. Bu neden-
le bültende yürütülen çalışmalar hakkında size bir fikir verebil-
mek adına temel bazı etkinlik örnekleri sizlerle paylaşılmaktadır. 
Buradan yola çıkarak evde belki siz de çocuğunuzla sohbet ede-
bilir, onunla paylaşımda bulunabilirsiniz.  



EĞİTİM  
PROGRAMIMIZ 

EĞİTİM– ÖĞRETİM  
PROGRAMIMIZ 

29 Aralık– 28 Şubat tarihleri arasında; 

 

TÜRKÇE 

  Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygula-
rını ifade eder.  

 Topluluk önünde konuşur.  

 Kısa metinleri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okur. 

 Metni canlandırarak okur. 

 Düzeyine ve konuya uygun görsel okuma yapar. 

 Bitişik eğik yazıyı kullanarak okunaklı hece ve kelimeler yazar 

 Büyük harf, nokta, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır. 

 Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.  

 Alfadeki harfleri ünlü ve ünsüz harfler olarak ayırt eder. 

 Ad (isim) özelliklerini bilir. 

 MATEMATİK 

 Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.  

 Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder. 

 Çıkarma işleminin anlamını kavrar.  

 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 

 Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bu-
lur. 

 Zihinden toplama işlemi yapar.  

 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.  

 

HAYAT BİLGİSİ 

 Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.  

 Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar 

 İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.  

 Kişisel bakımını düzenli olarak yapar  

 Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.  

 Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer. 

 Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.  

 Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar.  

 Yemek yerken görgü kurallarına uyar.  

 Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir. 

 Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.  

 Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemler.  

 

 



 

 Türkçe derslerimizde ‘’ 
Şekerpare ‘’ ve ‘’ Değer-
li Can Dostum’’ kitap 
serilerini okuyoruz. 
Okuduğumuz hikayeler-
le ilgili konu ve ana dü-
şünce belirleme çalış-
maları yapıyoruz. Dikte 
çalışmalarında  bilimsel 
konuları işliyor ve  uf-
kumuzu genişletiyoruz.  



Toplu okumalar gerçekleş-
tirerek öğrencilerin okuma 
hızları arttırılmış ve oku-
duğunu anlama kabiliyeti 
geliştirilmiştir. 





Hikaye oluşturma taşları ile 
öğrenciler kendi hikayelerini 
kurgulayarak arkadaşlarına 
anlattılar. Etkinlikte kullanılan 
taşların üzerinde belli resim-
ler bulunmaktadır. Bu resim-
lerle bağlantılı olay örgüsü  
çocuklarca kurgulanmıştır. 





 Ad (isim) özelliklerini öğrencilerimiz öğrenmiştir. Varlık-
lara verilişine göre özel ad ve cins (tür) adı, varlıkların 
sayısına göre adları tekil ve çoğul ad olarak sınıfladık. 





Türkçe dersimizde bilgi 
kartlarındaki soruları oku-
yan öğrenciler, cevapları 
arkadaşlarına tahmin ettir-
di. Doğru cevabı veren öğ-
renci kendi sorusunu arka-
daşlarına yöneltti. 



Matematik dersinde toplama ve çıkarma işlemlerinin özelliklerini 
öğrenciler, işlemlerinin sonuçlarını bularak arkadaşlarına işlemi 
açıklamıştır. 



 

Problemlerden olu-
şan çalışma sayfa-
ları ile öğrencilerin 
okuduklarını anla-
ma, eleştirel düşün-
me becerileri geliş-
tirilmiştir. 



Matematik profesörleri etkinliğimiz başlamış olup, bu 
etkinlikte gönüllü olan ilk beş öğrenci ile 1A şubesine 
giderek orada toplama işleminin özelliklerini anlata-
rak, kendilerine ait olan toplama işlemlerini tahtada 
çözmeleri sağlanmıştır. Bu çalışma ile çocuklarımızın 
özgüven gelişiminin arttırılması hedeflenmiştir. Mart 
ayı içerisinde etkinliğimiz devam edecektir. 





Çocuklar çizili olarak verilmiş olan üçgen prizmaları 
keserek kendi prizmalarını elde etmişlerdir.   














