İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA İ L KO KU LU
1 . S I N I F L A R O C A K AY I BÜ LT E N İ
Değerli Veliler,
Birinci dönemin Ocak ayı itibariyle tamamlanmış ders kazanımları ve yapılan
çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
TÜRKÇE DERSİNDE;
■ Okuma yazma sürecinde yıllık plan tarihlerine uygun olarak tüm harf
grupları vaktinde verilerek öğrencilerin okuma yazmaları başarıyla
tamamlanmıştır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma alanlarındaki tüm
kazanımlar yöntem ve tekniklere uygun olarak işlenmiştir.
■ Hece, kelime ve cümleler oluşturarak anlamlı ve kurallı ifadeler
kurabilmişlerdir.
■ Noktalama işaretlerine göre harfleri tekniğine uygun olarak yazabilmişlerdir.
■ Kılavuz çizgili defterlerini özenli, temiz kullanarak sayfa boşluklarını görsel ve
yazılı olarak doğru şekilde doldurmayı öğrenmişlerdir.
■ Belirli Gün ve Haftalara yönelik görsel tüm çalışmalar sınıf ve koridor
panolarında sergilenmiştir.
MATEMATİK DERSİNDE;
■ Toplama ve çıkarma işlemleriyle birlikte paralarımız konusu işlenmiş olup
sınıf içi çalışma kağıtları ve morpa kampüs sayfası üzerinden çeşitli
etkinliklerle öğrencilerin konuyu öğrenmeleri ve alıştırma yapmaları
sağlanmıştır.
■ Kavramların değerlendirilmesi öğretmen gözlemi ve öğrencilerin ders esnası
ve sınıf içi performansları dikkate alınarak yapılmıştır.
■ Çalışkan Yayınları Ders Kitapları ve MEB Ders kitapları aracılığıyla tüm
konuların pekiştirme etkinlikleri öğrenciler taraf ından ev ödevi olarak
yapılmıştır.
HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE;
■ Aile hayatının önemi ve aile üyeleri, kaynakları doğru kullanma,
planlı yaşam, istek ve ihtiyaçlar başlıklı konu kazanımları haftalık
ders saatine uygun şekilde başarıyla işlenerek tartışılmıştır. Drama ve
tartışma yöntemleriyle konu işlenmiştir.
■ Öğrencilerin ‘Evimizde Hayat’ ünitelerindeki kavram ve değerleri
kazanmaları sağlanarak aile yaşamı, okul yaşamı, sosyal hayat ve
arkadaşlık ilişkileri konusunda farkındalık oluşturmaları sağlanmıştır.

Öğrencilerimizle birlikte mutlu ve keyiﬂi tatiller dileriz.

Y A BA N C I D İ L L E R
1 s t G RA D E - I N T E G RAT E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout January our students studied on;
■ Learning some vocabularies about school.
■ Comprehending and using the demonstrative pronouns (this, that, these, those)
■ Learning the possessive adjectives.
■ Revising the whole term.

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Okul ile ilgili kelimeler öğrendiler.
■ İşaret zamirlerini öğrendiler.
■ İyelik sıfatlarını öğrendiler.
■ Geçirdiğimiz dönemin genel tekrarını yaptılar.

During February our students will be able to,
■ Learning about living things.
■ Talking about their f riends.
■ Using prepositions of place.
■ Learning about present simple tense.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Canlı varlıklar ile ilgili kelimeler öğrenecekler.
■ Arkadaşları hakkında konuşacaklar.
■ Yer edatlarını öğrenecekler.
■ Geniş zamanda cümleler kuracaklar.

1 s t G RA D E - M I X E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout January our students studied on;
■ Learning basic capitalization and punctuations
■ Using basic action verbs.
■ Talking and answering the questions about school activities.
■ Revising greeting vocabulary.
■ Reading the following books f rom Raz-kids indicated in the paranthesis and
discussing them in class. (After School, Busy at School, Maria and Her Teacher,
My Teacher, Carlos and His Teacher)

Değerli velilerimiz,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Temel noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını öğrendiler.
■ En çok kullanılan ﬁilleri öğrendiler.
■ Okul etkinlikleri hakkında konuştular.
■ Selamlaşma yapılarını tekrar ettiler.
■ Raz- kids platformundan okuma çalışmaları yapabildiler ve konuları tartışabildiler.

During February our students will be able to,
■ Learn how to use comma.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Virgülün nasıl kullanılacağını öğrenecekler.

YAŞAM BECERİLERİ
1. sınıf öğrencilerimizle konser çalışmaları yaptık. Bireysel olarak performans sergileyen
öğrenciler öz güvenlerini tazelediler. Ekip çalışmalarında ise ekip olmanın, birlikte bir şey
yapmanın önemini ve keyf ini deneyimlediler. Çalışmalar sonrasında hissettikleri ile alakalı
minik sohbetler ettik.

DÜ Ş Ü N M E B E C E R İ L E R İ
KODLAMA ve STEM
Ocak ayında bilgisayar dilinde kullanılan ikili sayı sistemi öğrenildi ve çocukların
isimlerinin baş harﬂerinden bileklik yapıldı. Bilgisayardaki kodlar 0 ve 1’lerden oluşur,
bunu çocuklara kazandırmak için örnekler verildi ve basit oyunlar oynandı.
Koşul yapılarını öğrenir kazanımları doğrultusunda, kodlamadaki koşul kavramını
kullanarak kendilerini anlatacakları “koşullarla resim” etkinliği yapıldı. Karne haftasında
olacak “Stem sergimiz” için hazırlıklar yapıldı. Kayak pisti ve kayak yapan çocuklar
oluşturuldu ve dil çubukları ve mıknatıs ile birleştirilerek proje tamamlandı.

YETENEK BECERİLERİ
BEDEN EĞİTİMİ
Ocak ayında bol bol top duygusu geliştirici çalışmalar yaptık. Topa daha iyi hakim
olmak, dengede kalıp düşmemek için de denge çalışmaları yaptık. Denge
çalışmaları sadece top duygusunu geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda eklem
algısını artırarak düşme riskini azaltır. Hareket yeteneğini arttırarak hareket
halindeki dengeyi de geliştirir. 1. dönemi bitirdik. Çeşitli oyunlar içinde koşu,
denge, esneklik, sürat gibi çalışmalar yaptık. Top çalışmalarıyla da 2. dönemin
konularının temelini attık. Sağlıklı, spor dolu tatiller dileriz.

GÖRSEL SANATLAR
Bu ay 1. sınıf öğrencilerimiz ile görsel sanat çalışmalarında İki boyutlu yüzey
üzerinde biçimleri düzenleme ve görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat
elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanma kazanımları doğrultusunda,
yaratıcılıklarını geliştirmek ve hızlı düşünülebilmelerini sağladık. Resimlerle
bilmece oyunu oynama ve ressamları tanıyorum konusu altında ünlü ressam
Joan Miro’yu tanıyarak, röprodüksiyon çalışmaları yapıldı.

MÜZİK
Ocak ayında müzik dersinde kazanımlara uygun olarak aşağıdaki çalışmaları yaptık.
■ Kazanım; Ezgi denemeleri yapar.
Öğrencilerimize farklı enstrümanlar verildi. (Ukulele, Bateri, Piyano ve ritim
enstrümanları) Bu enstrümanlar ile o anki duygularını ifade edecek müzikler
çalmaları istendi. Daha sonra beraber bir müzik oluşturularak sınıfta seslendirildi.
■ Kazanım; Farklı ritmik yapıdaki ezgilere uygun hareket eder.
Öğrencilerimize farklı ritimde birkaç müzik seslendirildi. Daha sonra tüm sınıfa
farklı ritim enstrümanı vererek farklı ritimdeki müziklere eşlik etmeleri istendi.
■ Kazanım; Müzikteki ses yüksekliklerini fark eder.
Çevrelerinde duydukları seslerin neler olduğu soruldu. Verilen cevaplardan ince ve
kalın olanlar belirlendi ve öğrencilerden bu sesleri taklit etmeleri istendi. Daha sonra
taklit etme “ezgili vurmalı çalgılar” kullandırılarak yaptırıldı.
■ Kazanım; Kendi enstrümanını yapar.
Öğrencilerimizle karton ve kapaklardan el zilleri, su şişelerinden marakaslar ve
yoğurt kutularından trampetler yaparak, öğrendiğimiz şarkılara eşlik edip mini bir
konser verdik.
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