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TÜRKÇE











Metni takip ederek dinleyeceğiz.
Dinlediği metinlerde ve izlediklerinde verilen yönergeleri takip ederek uygulayacağız.
Okuduğu metinlerdeki hikaye unsurlarını belirleyeceğiz.
Şiiri düz yazıdan ayırt edeceğiz.
Metinde bilmediği kelimeleri belirleyeceğiz ve bu kelimelerin anlamlarını öğrenmek
için soru soracağız.
Anlamlı ve kurallı cümleler yazacağız.
Yazdıklarını kontrol ederek ifade,harf,noktalama gibi yanlışlar varsa bunları belirleyip
düzelteceğiz.
Yazdıklarını paylaşacağız.
Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili günlük hayattan örnekler vereceğiz.
Metinlerde anlatılanları oluş sırasına göre sıralayacağız.






Büyük harf,nokta,soru işareti,kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanacağız.
Harfler,kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakacağız.
Serbest okuma çalışmaları yapacağız.
Kısa bir hikayeyi,masalı,olayı ve durumu dramatize edeceğiz.

MATEMATİK







Paralarımızı tanıyacağız.
Bütün,yarım ve çeyreği modeller üzerinde göstereceğiz ve aralarındaki ilişkiyi
açıklayacağız.
Geometrik şekilleri kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandıracağız.
Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri,özelliklerine göre sınıflandıracağız.
Geometrik cisimlerle şekilleri ilişkilendireceğiz.
En çok üç ögeli bir kurallı geometrik cisim ya da şekil örüntüsü oluşturacağız.

HAYAT BİLGİSİ






Yakın çevremizde yetiştirilen ürünlere örnekler vereceğiz.
Ülkemizin genel özelliklerini tanıyacağız.
Milli bayramlar ve Atatürk ilişkisini kavrayacağız.
Çevremizde bulunan bitkileri tanıyacağız.
Çevremizde bulunan hayvanları tanıyacağız.
1.SINIF ZÜMRESİ

İNGİLİZCE
Students will identify fruits and food.
- Students will express likes and dislikes.
- Students will ask and answer about one’s favorite food.
- Students will ask for something politely.
- Students will identify rooms in a house.
- Students will ask and answer about the location of objects in a house.
- - Öğrenciler yer edatlarını belirleyecektir.
- Students will identify clothes.
TRANSLATION
- Öğrenciler meyve sebzeleri tanımlayabilecekler.
- Öğrenciler beğenileri ve hoşlanmadıklarını ifade edecekler.
- Öğrenciler en sevdikleri yemek hakkında soru soracak ve cevaplayacaklar.
- Öğrenciler kibarca bir şey isteyeceklerdir.
- Öğrenciler evde ki bir odayı belirleyebilecekler.
- Öğrenciler bir evdeki nesnelerin yerini sorup cevaplayabilecekler.
- Öğrenciler yer edatlarını tanımlayabilecekler.
- Öğrenciler kıyafetleri tanımlayabilecekler.
İNGİLİZCE ZÜMRESİ
-

AKIL VE ZEKA OYUNLARI VE SATRANÇ
Strateji oyunlarının kurallarını kavrar.Strateji geliştirmenin önemini kavrar.Soyut sembolleri
kullanarak hareket stratejileri oluşturur.Centilmenlik sınırları içinde strateji oyunları
oynar.İşlem oyunlarının kurallarını kavrar.İşlem oyunlarında verilen ipuçlarını fark eder.İşlem
oyunlarında sayıları kullanarak işlemsel stratejiler geliştirir.İşlem oyunlarında çözüm
aşamalarını uygular.
FATOŞ BAYSAL
KODLAMA ROBOTİK
Lego Story Starter ile yaratıcı özgün hikayeler oluşturur.
Nesneleri Dokunmatik Yüzeye Çavirir.
MakeyMakey ile İcat Yapar.
FATOŞ BAYSAL

MÜZİK
Dinledigi\söyledigi okul şarkılarının sözlerine uygun hareketler oluşturacağız.
ALİ BURÇAY ÖZDEMİR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
Dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin
farklı olabileceğini açıklayacaklar.Etkinliklerde kültüre duyarlılık değeri üzerinde durarak,
Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapacaklar. Bayram, kutlama ve
törenlere katılacaklar. Geleneksel çocuk oyunlarını oynayacakseçilen bu oyunlar ise
öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olacaktır.
Figen ERKAN
Beden Eğitimi
Öğretmeni
GÖRSEL SANATLAR BÜLTENİ
1. sınıf öğrencilerimizle görsel sanatlar dersimizde,
- El kuklaları tasarlar.
- Belirli gün ve haftalara uygun çalışmalar yapar.
- Kübizm akımını öğrenir ve çalışmalar yapar.
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ - DİLAN PINAR UTAR

ALMANCA
- Nisan ayı içerisinde Almanca dersimizde eski konumuz olan‘’Klassenzimmer’’(sınıf (odası)
temasını sınıftaki eşyaları ve okul eşyalarını etkinliklerimiz ve oyunlarla devam edilecek ve ‘’Was
ist das?’’ (bu nedir?) sorusunu sorarak soru-cevap şeklinde diyalog yaparak öğrenecekler.

- Konumuz olan ‘’Begrüβung-Verabschiedung’’ ( selamlaşma-vedalaşma) temasını proje ve
kitaptaki etkinliklerimizle devam edilecek.

- Tanışma cümlelerinden Wie heiβt du?-Wie alt bist du? (adın ne? -kaç yaşındasın?)
sorusunu söylemeyi diyalog yaparak etkinliklerimizle öğrenecekler. Ayrıca yaşını sorarak
sayılar konumuzu ona kadar tekrar edilerek pekiştirelecek.
-Her Almanca dersin başında bir önceki dersin konuları pekiştirilecek.
Almanca Öğretmeni - Nilgün VARHAN

