
 

 

                              
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yeni seneye kocaman bir merhaba… 

 Yeni bir yıla girmek hepimize heyecan verir. En küçüğünden, en büyüğüne içimiz kıpır kıpır eder. Özellikle çocukların yaşadığı heyecan ve mutluluk 

hepimize geçer, bizleri de coşkulandırır.  

Diliyoruz ki; herkes sevgi ve mutluluk içinde gelecek günleri karşılasın ve yaşasın. Biz Aralık ayını Noel Baba’yı heyecanla bekleyerek geçirdik. Bu coşkulu 

bekleyişte son haftalar hep kutlama, şenlik havasında geçti.  

Tümümüzün dilekleri gerçekleşmesini diliyoruz. 

 Sevgi, mutluluk, sağlık, barış, bol kazanç, her ne dilersek… 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Çocuk için kitap demek hayat demektir 
 



     OCAK AYI EĞİTİM PLANI     

 

KONULARIMIZ: 
*Kış mevsimi 
*Vücudumuz ( Vücudumuzun bölümleri- iç 
organlarımız) 
*Sağlığım(temizlik-spor) 
Belirli gün ve haftalar 
*Enerji tasarrufu haftası 
SORGULAMA HATLARIMIZ 
*Enerji kaynaklarımız 
*Tasarruf nedir önemi ile ilgili görseller inceleme 
*Kış mevsimi  
*Kış mevsiminin ayları 
*Kış mevsiminde meydana gelen değişiklikler 
*Vücudumuzun bölümleri-iç organlar ve işlevleri  
*Sağlığımız ve dengeli beslenme 
*Sağlığımız için temizliğin önemi 
AYIN GÖRSEL OKUMA POSTERİ 

*Mevsimler 

KAVRAMLARIMIZ 
Renk  
*Kırmızı 
*Mavi 
*Mor  
Şekil 
*Dikdörtgen 
*Oval   
Sayı 
*1-30 ritmik sayma 
*1-5 yazma 
Zıt kavramlar 
*İç-dış 
*Geniş-dar   
AYIN DEĞERİ 
*Sabretmek 

AYIN SANATI:  
*Çömlek 
EKOLOJİ 
*Plastiklerin yok olma süreleri 
*Su kaynaklarını öğrenme 

*Evlerimize su nasıl gelir? Araştırma çalışması yapıyoruz. 

İNCELEME ARAŞTIRMA 
*Üretimden tüketime ekmeğin oluşumu  
BEDEN EĞİTİMİ:  
*Vücut bölümlerimizi jimnastik ve oyunlarla öğrenme  
*Denge ile ilgili koordinasyon geliştirici oyunlar  
*Sıçrama kuvvetini arttırıcı etkinlikleri   
*Jimnastik duruşları /Jimnastik oturuşları/Eşli esnetme 
hareketler 
*Silindir/hulohop içinden geçme *İpin/jimnastik 
çubuğunun altından geçme 
*Engeller üzerinden atlama *Emekleme, sürünme, 
tırmanma *Çift ayak sıçrama 
*Voleybol oynama 
MÜZİK ETKİNLİĞİ 
*Sağlığımız şarkısı  
*Kardan adam şarkısı 
*Müzik aleti tanıma( mızıka) 
*Vücudumuz şarkısı 
ORFF ETKİNLİĞİ 
*Japon dansı  
*Kurdele dansı 
*Penguen dansı 
 
GELENEKSEL TÜRK OYUNLARI: Balık ağı 

AYIN GÖRSEL OKUMA POSTERİ 
*Mevsimler  
AYIN DENEYİ 
*Penguenler ve kutup ayıları neden üşümez? 
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 
*Kalemi doğru kullanma çalışmaları 
GÖRSEL SANATLAR  
*Gezide etkilenilen resim ile ilgili çalışmalar  
*Kış temalı proje 
*İskelet çalışması 
*Besin piramidi 
*Enerji tasarrufu ( temalı sanat çalışması) 
*Baskı çalışmaları 
*Yarım kalan resmi tamamlama çalışması yapıyoruz. 
*Vazo sanat çalışması yapıyoruz. 
AYIN HAYVANI: PENGUEN 
*Penguenlerin beslenme şekillerini öğrenme 
*Penguenlerin boyutlarını araştırarak, kendi boyumuz ile 
karşılaştırma yapma  
*Penguenler ile ilgili faaliyetler yapma ve proje oluşturma  
*Suyun katı, sıvı ve gaz hallerinin deneylerini yapma *Penguen 
yürüyüşü ile yarışma yapma  
*Penguenler ne yer? Sorusu ile balık krakerlerle matematik 
çalışması yapma 
1 SORU 100 YANIT: Biriktirmek ne demektir? Neleri biriktiririz? 

OYUN ETKİNLİĞİ: Sıcak patates oyunu oynuyoruz. 

Balon patlatma oyunu oynuyoruz. 

AYIN MÜZİK ALETİ: MIZIKA 

MATEMATİK: 
*Basit artırma çalışmaları 
*2 şer 2 şer 20 ye kadar sayma 
*Rakam – nesne eşleştirme 
DİKKAT VE HAFIZA ÇALIŞMALARI 
*Gelen sesin kime ait olduğunu bulma çalışması 
yapıyoruz. 
*Akıllı düğmeler(4. Kitap) 
*Akılda tutma   
*Farklı olanı bulma çalışması yapıyoruz. 
*Dinlediğimiz hikâyeyi resimleme çalışması 
yapıyoruz. 
REHBERLİK/DÜŞÜNME BECERİLERİ: Akılda 
tutma, hafıza ve farklı olanı bulma çalışması 
yapıyoruz. 
HALK OYUNLARI: Horon tavrı ve uygulamaları 
örnek figürler ile öğrenebilme çalışmaları 
yapıyoruz 



 

01.01.2018 

 

 

MUTLU YILLAR 

 

02.01.2018 

SPOR/DANS:  Denge ile ilgili 

koordinasyon geliştirici oyunlar 

destekleyici çalışmalar yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL: Kış mevsiminde 

doğada meydana gelen değişiklikler 

neler? Sohbet ediyor. Eğitici video 

izliyoruz. 

GELENEKSEL TÜRK OYUNLARI: Balık 

Ağı 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE/DRAMA 

KİTAP GÜNÜ 

03.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. 

AYIN HAYVANI: PENGUEN 
Penguenlerin beslenme şekillerini 
öğrenme 
DİKKAT ÇALIŞMASI: Gelen sesin kime ait 

olduğunu bulma çalışması yapıyoruz. 

DRAMA ETKİNLİĞİ: Konuya uygun eğitici 

drama çalışması yapıyoruz 

KİTAP ÇALIŞMASI:  Matematik kitabı 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

04.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. 

Silindir/hulohop içinden geçme 

çalışmaları yapıyoruz. 

REHBERLİK/DÜŞÜNME BECERİLERİ: 

hafıza çalışması yapıyoruz.  

GÖRSEL SANAT: Yarım kalan resmi 

tamamlama çalışması yapıyoruz. 

KİTAP ÇALIŞMASI:  Matematik kitabı 

1 SORU 100 YANIT: Biriktirmek ne 

demektir? Neleri biriktiririz? 

CİMNASTİK DERSİ 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

PUZZLE GÜNÜ            

05.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. Engel atlama 

çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİLETKİNLİĞİ: Öğrenilenlerin 
tekrarını yapıyoruz. 
MATEMATİK ETKİNLİĞİ: Arttırma 
işlemleri yapıyoruz. 
KİTAP ÇALIŞMASI: Okuma yazmaya 

hazırlık çalışması 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Kardan adam 

şarkısını dinliyor, tekrar ediyoruz. 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

SORUMLULUK GÜNÜ 

06/07.01.2018 

AİLE KATILIMI 

*Okulda hafta boyunca işlediğimiz 

konuların tekrarını yapabilirsiniz. 

Bir sonraki hafta işleyeceğimiz 

Enerji tasarrufu konusu ile ilgili 

evde sohbet ediniz. 

Evlerimize su nasıl gelir? Araştırma 

çalışması yapmanızı rica ederiz. 

 

 

 

 

 

EĞLENCELİ BİR HAFTASONU 
GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM   

08.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. İkili dans 

etkinlikleri yapıyoruz. 

KONU: ENERJİ TASARRUFU 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Enerji 

tasarrufu nedir? Önemi ile ilgili 

sohbet ediyor. Öğretmenimizin 

hazırladığı sunumu izliyoruz. 

GÖRSEL SANATLAR: Enerji kaynakları 

temalı sanat çalışması yapıyoruz. 

KİTAP ÇALIŞMASI: eğitim seti  

 

 

 

YÜZME DERSİ 

BRANŞ: İNGİLİZCE  

OYUNCAK GÜNÜ 

09.01.2018 

SPOR/DANS: Vücut 

koordinasyonunu sağlayıcı 

egzersizler ile kas gelişimini 

destekleyici çalışmalar yapıyoruz. 

EKOLOJİ: Su kaynaklarını öğrenme 

Evlerimize su nasıl gelir? Araştırma 

çalışması yapıyoruz. 

GÖRSEL SANATLAR: Çömlek sanatını 

tanıyoruz. Kil hamuru ile vazo 

çalışması yapıyoruz. 

DÜŞÜNME BECERİLERİ: Farklı olanı 

bulma çalışması yapıyoruz. 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE/DRAMA 

KİTAP GÜNÜ 

10.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. İp atlama 

çalışmaları yapıyoruz.  

DİKKAT ÇALIŞMASI: Ses efektleri 

dinleyerek sesin neye ait olduğunu 

bulma çalışması yapıyoruz.  

DRAMA ETKİNLİĞİ: Konuya uygun eğitici 

drama çalışması yapıyoruz 

OYUN ETKİNLİĞİ: Sıcak patates oyunu 

oynuyoruz. 

 

 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

GEZİ: OYUNCAK ATÖLYESİ 

TARİHİ EYÜP OYUNCAKLARI 

11.01.2018 

SPOR/DANS: Temel hareket 

becerilerini geliştiren eğitsel oyunlar 

oynuyoruz. 

GÖRSEL SANAT: Dinlediğimiz hikâyeyi 

resimleme çalışması yapıyoruz. 

KİTAP ÇALIŞMASI:  Matematik kitabı 

AYIN DENEYİ: Penguenler ve kutup 
ayıları neden üşümez? 
  

 

 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE  

PUZZLE GÜNÜ 

12.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. İp atlama 

çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Öğrenilenlerin 

tekrarını yapıyoruz.  

KİTAP ÇALIŞMASI:  Okuma yazmaya 

hazırlık çalışması 

OYUN SAATİ: İlgi köşelerinde serbest 

oyun oynuyoruz. 

ORFF: Kurdele dansı 

 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

SORUMLULUK GÜNÜ 

13.01.2018 

AİLE KATILIMI 

*Okulda hafta boyunca işlediğimiz 

konuların tekrarını yapabilirsiniz. 

Oyun hamurları ile farklı figürler 

yaparak kurutabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞLENCELİ BİR HAFTASONU 

GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM   



 

 

15.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. Sekme sıçrama 

çalışmaları yapıyoruz. 

KONU: Vücudumuz konusuna giriş 
yapıyoruz. Vücudumuzun bölümlerini 
inceliyor. Görseller inceliyoruz. 
Sağlığımız ve dengeli beslenme 
hakkında sohbet ediyoruz. 
KİTAP ÇALIŞMASI: Eğitim setinden 

devam ediyoruz. 

HALK OYUNLARI: Horon tavrı ve 

uygulamaları örnek figürler ile 

öğrenebilme çalışmaları yapıyoruz. 

 

 

YÜZME DERSİ 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

OYUNCAK GÜNÜ 

16.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. Verilen 

komuta uygun taklit çalışmaları 

yapıyoruz. 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Vücudumuz 

şarkısını tekrar ediyoruz. 

KİTAP ÇALIŞMASI: Fen kitabı(deney) 

MATEMATİK ÇALIŞMASI: 2 şer 2 şer 

sayma çalışmaları yapıyoruz. 

ORFF: Penguen dansı 

 

 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE/DRAMA 

KİTAP GÜNÜ 

17.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. Denge üzerinde 

yürüme çalışmaları yapıyoruz. 

FİKİR OLUŞTURMA: Resimde 

gördüklerini anlatma çalışması 

yapıyoruz.   

AYIN GÖRSEL OKUMA POSTERİ 

Mevsimler 

AYIN HAYVANI: Penguen 

Penguenlerin boyutlarını araştırarak, 
kendi boyumuz ile karşılaştırma yapma  
 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

 

18.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. Plates topu ile 

sıçrama çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: İç organlarımız 

ve işlevleri ile ilgili konuşuyoruz. 

GÖRSEL SANAT:  İskelet çalışması 

MATEMATİK ÇALIŞMASI: Zihinden 

artırma eksiltme çalışmaları 

yapıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

CİMNASTİK DERSİ 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

  

19.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz voleybol 

oynuyoruz. 

KARNE TÖRENİ YAPIYORUZ.  

TÖRENDE; 

ÖĞRENDİĞİMİZ ŞARKILARI, DANSLARI 

AİLELERİMİZE SERGİLİYORUZ.  

HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 

KARNELERİMİZİ ALIYORUZ. 

(Karnelerimiz sistemden 

yayınlanacaktır. Katılım belgeleri 

elden verilecektir .) 

 

 

 

BRANŞ/İNGİLİZCE 

SORUMLULUK GÜNÜ 

20.01.2018 

AİLE KATILIMI 

*Okulda hafta boyunca 

işlediğimiz konuların tekrarını 

yapabilirsiniz. Mızıka alarak 

okula göndermenizi rica 

ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞLENCELİ BİR HAFTASONU 

GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM 

22.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. Engellerden 

atlama çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:  
Sağlığım(temizlik-spor) 
Sağlığımız konusuna giriş yapıyoruz. 
Temizliğin önemi ile ilgili görseller 
inceliyoruz. 
GEMS: Penguenler  

Penguenler ne yer? Sorusu ile balık 
krakerlerle matematik çalışması 
yapma 
MÜZİK: Mızıka müzik aletini 
tanıyoruz. 
 
YÜZME DERSİ 
BRANŞ: İNGİLİZCE  

OYUNCAK GÜNÜ 

23.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. Basketbol 

oynuyoruz.. 

KİTAP ÇALIŞMASI: Fen kitabı(deney) 

GÖRSEL SANATLAR:  Besin piramidi 

ORFF: Japon dansı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE/DRAMA 

KİTAP GÜNÜ 

24.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz.  

GÖRSEL SANATLAR:  Penguenler ile ilgili 

proje oluşturma çalışması yapıyoruz. 

KİTAP ÇALIŞMASI:  Matematik kitabı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE  

 

25.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. Halat çekme 

yarışması yapıyoruz. 

MATEMATİK ETKİNLİĞİ: Rakam-nesne 

eşleştirme çalışmaları yapıyoruz. 

DİKKAT GELİŞTİRME ÇALIŞMASI:  Akıllı 

düğmeler(4. Kitap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
CİMNASTİK DERSİ 
BRANŞ: İNGİLİZCE  

PUZZLE GÜNÜ 

26.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşli1ğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz voleybol 

oynuyoruz. 

OYUN ETKİNLİĞİ: Balon patlatma 

oyunu oynuyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Genel tekrar 

yapıyoruz. 

KİTAP ÇALIŞMASI: Çizgi çalışması 

kitabına devam ediyoruz. 

 

 

 

 

 

BRANŞ:  İNGİLİZCE 

SORUMLULUK GÜNÜ 

27.01.2018 

AİLE KATILIM 

*Okulda hafta boyunca 

işlediğimiz konuların tekrarını 

yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞLENCELİ BİR HAFTASONU 

GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 
egzersizleri yapıyoruz. Çizgi üzerinde 
dengede yürüme çalışmaları 
yapıyoruz.  
GÖRSEL SANATLAR:  Baskı çalışmaları 

KONU: Üretimden tüketime 
Ekmeğin üretim aşamalarını 
inceliyoruz. 
KİTAP ÇALIŞMASI: Eğitim setinden 

devam ediyoruz. 

 

 

 

YÜZME DERSİ 

BRANŞ: İNGİLİZCE  

OYUNCAK GÜNÜ 

30.01.2018 

SPOR/DANS:  Vücut bölümlerimizi 

jimnastik ve oyunlarla öğrenme 

çalışmaları yapıyoruz. 

SANAT ÇALIŞMASI: Konu ile ilgili 

proje çalışması yapıyoruz. 

EKOLOJİ: Plastiklerin yok olma 

süreleri  

 

 

 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE/DRAMA 

KİTAP GÜNÜ 

31.01.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde beden 

egzersizleri yapıyoruz. Verilen komuta 

uygun taklit çalışmaları yapıyoruz. 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Vücudumuz 

şarkısını tekrar ediyoruz. 

MATEMATİK ÇALIŞMASI: 1-5 yazma 

çalışması yapıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE  



YAPABİLİRİM 

Benim oğlum, bensiz yemek yiyemez ki!  

Benim kızım ayakkabısını giyemez, yapamaz o şimdi, ben yapayım!  

Benim çocuğum yumurta bile kıramaz! O, bensiz asla yapamaz! Benden hiç ayrılamıyor!  

 
Bu cümlelerden size aşina olan var mı? Her zaman olmamakla birlikte, birçok anne-baba bu ve benzeri düşünceler içinde olabiliyorlar, çünkü ister 7 yaşında olsun ister 

27; onların biricik, küçücük yavruları onlar. Doğrudur. Hepimiz yaşamımızın belli dönemlerinde anne-babalarımıza ihtiyaç duyarız. Ancak, anne-babamızın bir şeyleri 

bizim yerimize yapmasından çok, asıl ihtiyaç duyduğumuz şey sonsuz güven duygusudur. Yani ne olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun yanı başımızda, yakınımızda 

var olduklarını bilmemiz, sevgilerinden emin olmamızdır. 

 Az önce sözünü ettiğimiz cümleleri tekrar gözden geçirelim isterseniz: Çocuk ayakkabısını giymeyi, yemeğini yemeyi, yumurtasını kırmayı, eğer fiziki bir engeli yoksa 

neden beceremesin ki? Güvenin! Siz olmadan da yapabileceği, sizi korkutmasın. Minik çocuğunuz artık büyüyor. O artık sizden ayrı bir birey. Onun sizden 

bağımsızlaşması, sizin değerinizden bir şey kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. Hala onun biricik anne ve babasısınız, sadece rolünüz ve onun hayatındaki destek 

vereceğiniz alanlar değişiyor. Küçük bir hikâyeyle bitireyim istiyorum: ı ı İzin verin! Gerçek sevgi, çocuğun her şeyini kolaylaştırmak mı, yoksa çabalarına saygı göstererek 

gelişmesine, hayata hazırlanmasına ve sürekli bize güveneceğine, kendine güvenmesine olanak sağlamak mı? Çocuğunuza her şeyi hazır olarak vermeyin; yoksa sürekli 

yardım bekleyen, kendi beceri ve yeteneklerine güvenmeyen bir insan haline gelir.  

Sloganımız: . Bir baba ve oğlu bir gün doğada gezerken, kozasından çıkmaya çabalayan bir kelebek gördüler. Kelebek kozanın lifleri arasından sıyrılmaya çabalıyordu. 

Baba hemen kelebeğin imdadına koştu. Dikkatlice kozanın liflerini sıyırdı, kozayı araladı ve kelebeğin fazla çabalamadan kozadan çıkmasını sağladı. Ancak kelebek 

kozadan kolaylıkla çıktıysa da, biraz çırpındı ve uçamadı. Yardımsever babanın göz ardı ettiği gerçek şuydu: Kanatlar, ancak kozadan çıkma çabalarıyla güçlenir ve uçuşa 

hazırlanır. Kelebek kendini kurtarma çabalarıyla aslında kaslarını geliştirmekte, kendini ayakta tutacak, güçlü kılacak, uçmaya hazırlayacak hareketleri çabalarıyla 

öğrenmekteydi. Yardımsever baba işini kolaylaştırarak kelebeğin güçlenmesine engel olmuştu. Kelebek hiçbir zaman özgürlüğü tanımadı, Hiçbir zaman gerçekten 

yaşayamadı. 

 “YAPABİLİRİM, YETER Kİ BANA GÜVENİN VE FIRSAT VERİN!  
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