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ÖNSÖZ
Eðitim, öðrencilerin yaþadýklarý topluma uyumunu saðlayan bir araçtýr. Bu
sayede biyolojik özelikleri ile dünyaya gelen insan yavrusu, önce yakýn kültürel
çevresinde, sonra da okulda eðitim aracýlýðýyla sosyal bir varlýk haline gelir.
Aslýnda okula geldiði anda, özellikle yakýn çevresinden almýþ olduðu standart
olmayan kültürel yanýný, okuldaki öðretim ile sosyal anlamda standart bir hale
dönüþtürmektedir. Ülkemiz eðitim sisteminde öðrencilerin özellikle kendi
toplumunun sosyal, fiziksel, coðrafik, tarihsel vb. boyutlarý ile ilk kez formal
anlamda karþýlaþtýðý ders Hayat Bilgisi dir.
Hayat Bilgisi programýnda öðrenciler, kendi toplumumuzun; sosyal, fiziksel,
coðrafik, tarihsel vb. olgu ve olaylar ile karþýlaþacaktýr. Yerelden - genele,
somuttan - soyuta, yakýndan - uzaða, güncellik, bilimsellik gibi ilkeler temelinde
bir programla öðrenciler, yalnýzca biliþsel deðil ayný zamanda duyuþsal ve psikomotor davranýþlar da kazanacaklardýr. Bu sayede Kýbrýs Türk Toplumu’nun
kültürel yapýsý ile ilgili davranýþlar kazanmalarý ve sergilemeleri arzulanmaktadýr.
Öðrencilerden sadece sorunlarýn biliþsel anlamda farkýna varmalarý deðil,
sorunlara çözüm yollarý üretip, hayata geçirmeleri de beklenmektedir. Öðretim
etkinliklerinin bu amaçla hazýrlanýp uygulanmasý, ülkemizde varolan sorunlara
çözüm yolunda önemli katkýlar saðlayacaðý düþünülmektedir.
Tüm öðrencilerimize baþarýlar dileriz.

Hayat Bilgisi Komisyonu
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NOTLARIM

PROGRAMIN FELSEFESÝ
Ýlköðretimin birinci kýsmýnýn 1., 2. ve 3. sýnýflarýnda ''Hayat Bilgisi''
adý altýnda birçok konuyu içeren bu dersin öðretilmesinin amacý nedir?
Hayat Bilgisi dersinin Ýlköðretimin birinci kademesinde yer almasý Eðitim
Psikolojisinin geliþmesiyle ilgilidir. Sosyal bir varlýk olan çocuk, çevresinde
olup biten sosyal ve doðal olaylara, eþyalara ve varlýklara ilgi duyar.
Çocuðun bu merakýnýn giderilmesi Hayat Bilgisi dersi sayesinde
gerçekleþir. Bu dersin yakýndan uzaða ilkesine göre bir sýrayý takip etmesi
bu amacýn gerçekleþmesini kolaylaþtýrmaktadýr.
Hayat Bilgisi Dersi “gerçeðin” öðretimi dersidir. Gerçeklere
uymayan ve gerçek olmayan bilgiler bu dersin konusu olamaz. Hayat
Bilgisi Dersi ilköðretimin birinci kýsmýnýn en temel unsudur. Çünkü Hayat
Bilgisi dersi; yaþama, deneme, gözlem yapma ve iþ ortaya çýkarma dersidir.
Hayatýmýzda bütün ruhsal kuvvetlerimizi harekete geçirerek, üzerimizde
derin izler býrakan bir faaliyet þeklidir. Unutmayalým ki yaþanýlarak kazanýlan
bilgiler, hayat boyunca devam eder. Buradan yola çýkarak diyebiliriz ki ;
Hayat Bilgisi dersi ilköðretimin belkemiði, anadili kalbi, sosyal bilgiler
kaslarý, fen dersleri de beynidir.

PROGRAMIN TEMELLERÝ
Hayat Bilgisi Dersinin; insan davranýþlarýný istenilir davranýþlar
doðrultusunda eðitmek yada deðiþtirmek istediði temel ilkeleri; varlýk, bilgi
ve deðerler alanýdýr.
Hayat Bilgisi Derslerinin , felsefi temeli , her þeyden çok, dinamik ve
devingen olma niteliði taþýmalýdýr. Deðiþken olma ise, koþullarý, durumlarý,
yenilenen
oluþumlarý bilimsel temelleriyle duyarlýlýkla gözleyebilmek
anlamýna
gelir. Hayat Bilgisi derslerinin temel felsefi ve mantýksal
örüntüsü, iþte bu oluþumun sürecinin hýzýna eþ, biçim ve öz yapýsýný
oluþturabilmekten geçmektedir.
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PROGRAMIN AMAÇLARI
Hayat Bilgisi Dersinde öðrenciler;
1- Yakýn çevreyi tanýma ile ilgili yetenek ve becerilerin geliþmesi
yönünden:
A- Çevresindeki doðal olaylarý anlar ve doðru yorumlar, bu olaylarýn
insan hayatýna etkisini bilirler.
B- Çevreyi ve çevrenin doðal güzelliklerini severler.
C- Çevreyi tanýr ve çevrenin yaþama imkanlarýný inceleyerek daha iyi
yaþama yollarýný çalýþýrlar.
D- Günlük olaylarý, her gün kullandýðý eþyayý, yakýn çevrenin eserlerini,
anýtlarýný inceleyerek toplumsal geliþme bilincini kazanýrlar.
2- Yurttaþlýk Görevleri ve Sorumluluklarý Yönünden:
A- Türk
milletine, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetine, Türkiye
Cumhuriyetine, Atatürk'e ve devrimlerine karþý sevgi ve saygý duyar,
onlara güvenirler.
B- Millet ve yurt iþlerine karþý yakýn ilgi duyarlar.
C- Yakýn çevrede yaþamýþ büyük insanlar çevrenin geliþip ilerlemesine
hizmet etmiþ olanlarý tanýr, onlarý takdir etme ve deðerlendirme
duygusu kazanýrlar.
D- Demokratik davranýþlara ve insanlara sahip bir yurttaþ olurlar.
E- Aileyi, okulu ve yurdu severler, milli duygularýný kuvvetlendirirler.
F- Ailelerin ve toplumun mutluluðuna ve en iyi þekilde nasýl yararlý
olabileceklerini araþtýrýrlar, kendi mutluluklarýnýn, toplumun yükselmesine
baðlý bulunduðunu kavrarlar.
3- Toplumda Ýnsanlarýn Birbirleriyle Olan Ýliþkileri Yönünden:
A- Evde , okulda ve çevrede beraber yaþadýklarý insanlara karþý sevgi
ve saygý duyarlar.
B- Doðruluk fikri ve iþlerini doðru yapma alýþkanlýðý kazanýrlar.
C- Dayanýþma, iþbirliði ve sorumluluk duygularýna sahip olurlar.
D- Aileyi, okulu ve çevreyi inceleyerek topluluk halinde yaþamýn
önemini kavramaya ve istediði davranýþlarý göstermeye baþlarlar.
4- Ekonomik yaþama fikrini ve yeteneklerini geliþtirme yönünden:
A- Ailenin geçim ve gelir durumunu dikkate alarak, parasýný hesaplý
harcamaya, tutumlu olmaya ve yerli malý kullanmaya önem verirler.
B- Eþyalarýný ve toplumun ortak mallarýný iyi kullanýr ve gerektiðinde
onarýrlar.
E- Üretim, tüketim ve daðýtým hakkýnda temel bilgiler kazanýrlar.
D- Ýnsanlarýn ve gruplarýn ekonomik yönden birbirlerine baðlý olduklarýný
bilirler.
E- Milli
gelir
kaynaklarýný tanýmaya
ve
gerektiði
þekilde
deðerlendirmeye çalýþýrlar.
5- Daha iyi yaþama yeteneklerini geliþtirme yönünden:
A- Beslenme, saðlýk ve trafik kurallarýný, emniyetli ve saðlýklý yaþama
yollarýný öðrenirler.
B- Ev ve iþ hayatlarýný daha iyi düzenlemeye, etrafýný geliþtirip,
güzelleþtirmeye, içinde bulunduðu hayattan daha üstün bir yaþama
seviyesine ulaþmaya çalýþýrlar.
C- Çalýþmanýn, dinlenmenin ve eðlenmenin gereðini ve zamanýný
kavrarlar.
D- Tarým, ticaret ve sanayi faaliyetleri ile ilgilenirler, ürünleri tanýmaya
ve çevrede bulunanlarýn üretim yollarýný öðrenmeye çalýþýrlar.
2

PROGRAMIN YAPISI
1. Hayat Bilgisi Programýnýn Temel Yaklaþýmlarý
Programda insan, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir
bütün olarak ve deðiþimin hem öznesi hem de nesnesi olarak ele alýnmýþtýr.
Bu noktadan hareketle “birey”, “toplum”, “çevre”, “doða”, “mevsimler”,
“haberleþme /iletiþim”, “teknoloji”, “ulaþým”, ”taþýtlar”, “trafik”, “kültür-zaman”
olmak üzere on bir ana öðrenme alaný belirlenerek sarmal temalar
oluþturulmuþ, deðiþim de bütün bu öðrenme alanlarýný kuþatan daha genel bir
boyut olarak düþünülmüþtür. Gerçek yaþamda bu öðrenme alanlarýnýn
içerikleri ve deðiþim iç içedir; bunlar sadece eðitim-öðretim amacýyla yapay
olarak birbirinden ayrýlabilir. Hayat bilgisi dersi için özellikle benimsenen toplu
öðretim yaklaþýmýnýn da bir gereði olarak, bu öðrenme alanlarýný ayný anda
kuþatabilen dört tema belirlenmiþtir. Programdaki tema adlarý aþaðýda
verilmektedir.
TEMA A: “Ben ve Arkadaþým Okuldayýz”
TEMA B: “Ben, Ailem ve Yuvam”
TEMA C: “Yakýnlar” ve “Uzaklar”
Hayat bilgisi programýnda çocuklarýn temel yaþam becerilerinin yaný
sýra, olumlu kiþisel nitelikler geliþtirmeleri amaçlanmýþtýr. Bunlara ek olarak
çocuklarýn sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerine temel oluþturacak
nitelikte bilgilere de sahip olmalarý beklenmektedir. Dolayýsýyla programda bu
ögeler (öðrencilerin temel yaþam becerileri ve olumlu kiþisel nitelikler
geliþtirmelerine yardýmcý olmak, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerine
temel oluþturacak bilgiler kazanmalarýna fýrsat yaratmak), belirlenen
temalarla bütünleþtirilecek þekilde “kazanýmlar” oluþturulmuþtur.
Kazanýmlar, çocuklarýn doðrudan gözlenebilir davranýþlarýnýn yaný
sýra, bilgi, beceri, tutum ve deðerleri de içeren ifadelerdir. Kazanýmlar
belirlenirken konu bütünlüðünden çok, beceriler esas alýnmýþtýr. Programda
yer alan kazanýmlarýn, öðrenciler tarafýndan gerçekleþtirilecek etkinlikler
aracýlýðýyla elde edilmesi söz konusudur. Bu nedenle de öðrenme-öðretme
etkinlikleri bu programýn en kritik ögesidir. Ýleride daha ayrýntýlý bir biçimde
açýklanacaðý gibi, programda kazanýmlarýn türüne ve niteliðine göre uygun
ölçme araçlarýnýn kullanýlmasýna izin veren bir yaklaþým benimsenmiþtir.
Programda hayat bilgisi dersi ile diðer derslerin kazanýmlarý ve ara
disiplinlere ait kazanýmlar arasýnda da iliþkiler gözetilmiþtir.
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2. Hayat Bilgisi Programýnýn Temel Becerileri
Þimdiye kadar bilgi edinme, yaþam ve okulun amacý olarak
görülmüþtür. Günümüzde ise bilgiye bakýþ deðiþmiþtir. Bilgi; olgularý,
kavramlarý, ilkeleri ve süreçleri ezberlemek olarak görülmemektedir.
Bilgiyi kullanma, bilgiyi edinmeden daha fazla vurgulanmaktadýr. Bilgiyi
öðrenmenin önemi göz ardý edilmemekle birlikte , öðrenciler bilgiyi
problem çözmede, anlamlý ortamlarda eleþtirel düþünmede ve yaratýcý
düþünmede kullanmalýdýr. Beceri ise bilgi gerektiren ve performans
içeren karmaþýk bir eylemdir. Hem bilgi hem beceri kýsa zamanda
kolayca öðretilebilir ve öðrenilebilir. Fakat yetenek daha geç geliþir ve
daha karmaþýktýr. Bilgi ve becerilerin birleþmesi ile yetenek ortaya
çýkmaktadýr.
Beceri öðrencilerde, öðrenme süreci içerisinde kazanýlmasý,
geliþtirilmesi ve yaþama aktarýlmasý tasarlanan kabiliyetlerdir. Sosyal
Bilgiler Programý, ilköðretim 4-7. sýnýf düzeyinde diðer derslerle birlikte ilk
9 beceriyi kazandýrmanýn yanýnda, kendine özgü 5 beceriyi kazandýrmayý
da amaçlamaktadýr. Bu beceriler aþamalarý ile birlikte aþaðýda
gösterilmiþtir. Bu becerilerin bazýlarýna ya da aþamalarýna, üniteler göz
önünde bulundurularak doðrudan verilecek beceri þeklinde programda
yer verilmektedir.
Bu beceriler:
1-Eleþtirel Düþünme Becerisi,
2-Yaratýcý Düþünme Becerisi,
3- Ýletiþim Becerisi,
4- Araþtýrma Becerisi,
5- Problem Çözme Becerisi,
6- Karar Verme Becerisi,
7- Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi,
8- Giriþimcilik Becerisi,
9- Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi,
10- Gözlem Becerisi,
11- Mekaný Algýlama Becerisi,
12- Zaman ve Kronolojiyi Algýlama Becerisi,
13- Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama Becerisi,
14- Sosyal Katýlým Becerisi,
15- Empati Becerisi.
16- Kaynaklarý Etkili Kullanma Becerisi.
17- Güvenlik Ve Korunmayý Saðlama Becerisi.
18- Öz Yönetim Becerisi.
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Hayat
Bilgisi

1

HAYAT BÝLGÝSÝ

1

TEMALARIN HAFTALARA GÖRE DAÐILIMI
Önerilen
Süre

9 Hafta

Ýçerik: Temalar

TEMA A – BEN ve ARKADAÞIM OKULDAYIZ

8 Hafta

TEMA B – BEN, AÝLEM ve YUVAM

15 Hafta

TEMA C – YAKINLAR VE UZAKLAR
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Önerilen
Ölçme – Deðerlendirme
Uygulamalarý
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler
gözlem yoluyla ve ürün
dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir.
·
Açýk Uçlu Soru
·
Kýsa Yanýtlý Soru
·
Kelime Ýliþkilendirme
·
Boþluk Doldurma
·
Sözlü Anlatým
·
Bulmaca, Kes-YapýþtýrÝsimlendir-Keþfet Etkinlikleri
·
Öðrenci Gözlem Formu
·
Proje Deðerlendirme Formu
·
Ne biliyorum? Ne öðrendim?

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1A.1 Okulun açýldýðý ilk haftaya
ilköðretim haftasý denildiðini
kavrar.

Kurallar Yaþamýn Her Alanýnda

2 Hafta

Öðrenciler, okulda ve sýnýfta uyulmasý gereken
kurallarla ilgili verilen resimleri inceleyerek doðru
ve yanlýþlarý belirlerler.

TEMA

1A.2 Okulda çalýþanlarýn mesleklerini
tanýr.
1A.3 Okul
kurallarýný bilir ve bu
kurallara uyar.

Ben Kimim?

SÜRE/AY
EYLÜL

A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

1A.4 Okulunu temiz tutar.
1A.5 O k u l a g i d e r k e n
gerekenlere uyar.

yapýlmasý

1A.6 Okul yolundaki trafik kurallarýna
uyar.
1A.7 Okulda geçirilen bir günü anlatýr.
1A.8 Okuldan çýktýktan sonra yapýlmasý
gerekenleri anlatýr.

Okulda çalýþan müdür, öðretmen ve öðretmenin
bedensel olarak rolleri yapýlýr.

Sýnýf Eþyalarýndan Mektup Var!

1A.11 Sýnýf kurallarýný bilir ve uyar.

Temizliðin Resmi

Okulumuzdaki Ýnsanlar ve
Meslekleri

Verilen temiz ve kirli iki sýnýf resmini
karþýlaþtýrarak olumlu çýkarýmlarda bulunurlar.

Kurallar Yaþamýn Her Alanýnda

Kiþisel niteliklerden hoþgörü,
yardýmseverlik sabýr saygý, sevgi, barýþ ,
doðruluk, dürüstlük, adalet, öz saygý ve
yararlý insan olmak üzerinde durulacaktýr.

Okulumu Tanýyorum
Okul adý, bölgesi, okulun
bölümleri, okulda
çalýþanlar, okul kurallarý ve
kurallara
uyulmasý(temizlik)

1A.12 Haftanýn günlerini, bir yýldaki
mevsimleri isimlerini bilir.

TEMEL BECERÝLER

ÝlköðretimÇEVRE
Haftasý

Eþyalar konuþturularak drama yoluyla sýnýf
eþyalarý ve onlarýn uygun kullanýmý fark ettirilir.

1A.9 Sýnýfýn adýný ve yerini bilir.
1A.10 Sýnýf eþyalarýný bilir ve dikkatli
kullanýr.

KONULAR ve
KAVRAMLAR

Öðrenciler, okulda ve sýnýfta uyulmasý gereken
kurallarla ilgili verilen resimleri inceleyerek doðru
ve yanlýþlarý belirlerler.

Öðrenci ,Öðretmen,
Müdür, Müdür Yardýmcýsý,
Hizmetli.

Okulumu Tanýyorum
Okula giderken (sabah
uyandýktan okula
gidinceye kadar yapýlanlar)
Okulumuzun yolunda
(okul youlunda görülenler,
yolda nasýl yürümeli,
taþýtlarýn tehlikelerinden
korunma)
Okulda bir günümüz

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Okuldan çýktýktan sonra

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Sýnýfýmýzý tanýyalým
(Sýnýfýmýzýn adý, sýnýfýmýzýn
düzeni, sýnýf eþyalarýný
tanýma ve koruma, sýnýf
kurallarý, köþeler)

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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SÜRE/AY
2 Hafta

TEMA
A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Haftanýn Günleri
Mevsimler

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1A.13 O k u l u n h a n g i m e v s i m d e
açýldýðýný mevsimin de
özelliklerini düþünerek söyler.

Meraklý Dedektif
Bir konu belirlenerek öðrencilere çevrelerini iyice
incelemeleri istenir.

1A.14 Sonbahar mevsiminde çevresindeki deðiþiklikleri keþfeder.
1A.15 Sonbahar mevsiminin iklim
özelliklerini bilir.

Hangi mevsimdeyiz acaba?

1A.16 Sonbahar mevsimine uygun
kýyafetler giyer.

Okul çevresinde gezi düzenlenerek sonbahar
mevsimine ait bitkiler toplanýp kartonlara
yapýþtýrýlýr.

1A.17 Sonbahar mevsiminde çevresinde yetiþen meyve ve sebzeleri
tanýr.
Öðretmenim

1A.18 S o n b a h a r m e v s i m i n d e
çevresinde yetiþen ülkesine özgü
meyve ve sebzeleri tanýr.

Dünya öðretmenler günü ile ilgili gazete ve
dergilerden resimler kesilip kolaj çalýþmalarý
yaparlar.

1A.19 Sonbahar mevsiminin aylarýný ve
bu dönemde yapýlan iþleri bilir.
Sonbahar Mevsimi

1A.20 Fiziksel özelliklerini fark ederek
kendini tanýr ve tanýtýr.

Havadaki, bitki ve
hayvanlardaki,
giyecek ve
yiyeceklerdeki
deðiþiklikler

1A.22 Arkadaþlarý ile benzer ve farklý
yönlerini fark eder.

Ülkemize özgü
olan meyve-sebze)

1A.23 Duygularýný fark ederek kendini
tanýr ve ifade eder.

Sonbaharýn aylarý

1A.24 Neleri kolayca yapabildiðine ve
neleri yapmaktan hoþlandýðýna
karar verir.

Sonbaharda yapýlan
iþler (evde, okulda ve
çevrede yapýlanlar)

Ayna Ayna Söyle Bana

1A.21 Boy ve aðýrlýðýný bilir.

Cep aynalarýna bakarak fiziksel özelliklerini
oluþturan ana ögeleri fark ederler. Boy ve
kilolarýný aileleriyle birlikle belirleyerek
kaydederler. Sýnýfta kendilerini tanýtýrlar.

Kendi Reklamýný Kendin Yap
Bireysel rol oynama etkinliði ile kendi reklamlarýný
yaparak kendilerini tanýtmalarý istenir. Parmak
boyasý ile parmak izi çalýþmasý yapýlarak her
bireyin eþsizliði fark ettirilir.

TEMEL BECERÝLER
Ben
Fiziksel özelliklerim,
duygularým, yapmaktan
zevk aldýklarým,
Ben/Kendim
Fiziksel özellikler (Boy,
saç rengi, göz reng,
aðýrlýk).

Duyularým
Yapmaktan zevk
aldýklarým.

Kiþisel niteliklerden hoþgörü,
yardýmseverlik sabýr saygý, sevgi, barýþ ,
doðruluk, dürüstlük, adalet, öz saygý ve
yararlý insan olmak üzerinde durulacaktýr.

Duygularýmýn Yüzleri Var
çeþitli resimlerden yararlanýlarak duygular ve
duygularýn ifadesi üzerine konuþulur.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Ben Kimim?
Yapabildikleri beceriler ve hoþlandýklarý
durumlarla ilgili resimleri gazete ve dergilerden
kesip yapýþtýrarak kolaj çalýþmalarý yaparlar.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1A.25

Arkadaþ edinir ve arkadaþýyla
ilgili duygularýný ona açýklar.

Arkadaþlýk Zinciri

2 Hafta

1A.26

Arkadaþlarý ile iyi iliþkiler
geliþtirme konusunda yapmasý
gerekenleri sözlü olarak ifade
eder.

Beyin fýrtýnasý tekniði ile arkadaþlýðýn anlamý
üzerinde durulur. Arkadaþlarý ile ilgili duygularýný
açýklamalarý saðlanýr.

TEMA

1A.27

Arkadaþlarýnýn oyunlarýna
katýlýrken, onlarla oyun
kurarken ve oynarken uygun
davranýþlarda bulunur.

1A.28

Kendisinin ve baþkalarýnýn hata
yapabileceðini kabul eder.

1A.29

Kendisinin çocukluðu hakkýnda
araþtýrma yapar.

1A.30

Kendi küçüklük resmini
arkadaþlarýyla paylaþýr.

1A.31 Kendinin ve arkadaþýnýn küçüklüklerini kýyaslar.

Ben de Katýlabilir Miyim?
“Örnek olay” üzerinden oyuna katýlýrken ve oyun
oynanýrken gösterilecek uygun davranýþlar
hakkýnda konuþulur ve eðlenmenin çocuklar için
önemi tartýþýlýr. Hep birlikte eðlenebilecekleri bir
sýnýf kutlamasý yapýlýr.

Hatalarýmdan Öðrendiklerim
Öðretmen bir hata senaryosu düzenleyerek bir
hata yapmýþ gibi davranýr. Herkesin hata
yapabileceði üzerinde konuþulur. Öðrencilerin
geçmiþte yaptýklarý bir hata ve bundan ne
öðrendikleri üzerinde düþünmeleri saðlanýr.

SÜRE/AY
EYLÜL

A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Arkadaþ
Arkadaþlýk
nedir?Arkadaþým ile
benzer ve farklý yönlerim
Arkadaþlarým ile iyi
iliþkiler kurmam için neler
yapmalýyým?
Hata yapabilirim

Bebekken ve
Büyüyünce
Dün-bugün-yarýn
Bebekken Ben
Öðrencilerin anne-babalarýna veya yakýn
çevrelerine kendi bebeklikleriyle ilgili sorular
sormalarý istenir.
Edindikleri bilgileri
gerektiðinde sýnýfta sözlü olarak sunarlar.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven,
hoþgörü, farklýlýklara saygý, çevreyi tanýma,
mekaný ve zamaný algýlama zaman, para ve
materyal kullanma bilinçli tüketicilik
Türkçe'yi doðru, etkili ve güzel kullanma
becerisi niteliklerden
yeniliðe açýklýk,
katýlým, paylaþým, iþbirliði ve takým
çalýþmasý becerisi planlama ve üretim
öðrenmeyi öðrenme üzerinde
durulacaktýr.

Bebekliðim ve Bugün
Bebeklikten bugüne kadar olan fotoðraflarýndan
poster hazýrlar.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1A.32

Beslenmesine dikkat eder.

Temizlik Kartlarý

1A.33

Mevsimlere göre giyinir.

TEMA

1A.34

Kiþisel bakýmýný saðlamak için
yapabileceklerini belirler.

“Tombala” oyunu yoluyla kiþisel bakým öðeleri ve
araç gereçler ile ilgili resimli kartlar tanýtýlýr ve
tartýþýlýr.

A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

1A.35

Saðlýðý için sýnýfýnýn ve
okulunun çevresini temiz tutar.

1A.36

Bulaþýcý hastalýklarýn neler
olduðunu keþfeder.

1A.37

Bulaþýcý hastalýklardan saðlýðýný
koruyabilmek için aþý olmasý
gerektiðini anlar ve aþý
olmaktan kaçýnmaz.

SÜRE/AY
2 Hafta

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Saðlýðýmýzý Koruyalým
Dengeli beslenme,
mevsimlere göre giyinme

1A.38

Okuldaki görev ve sorumluluklarýný bilir ve bunlara uyar.

Kiþisel bakým için
yapýlmasý gerekenler

1A.39

Acil durumlarda kullanmak için
okulun ve öðretmeninin
telefon numarasýný öðrenir.

Bulaþýcý hastalýklar ve aþý

Afiyet Olsun!
Konuyla ilgili çocuk þarkýsý dinlenir ve üzerinde
konuþulur. Getirdikleri yiyecek ve içecekleri,
beslenme araç gereçlerini kullanarak görgü
kurallarý çerçevesinde tüketirler.
Mikrop Beni Hasta Edemezsin!
El kuklalarý ile mikrop ve çocuk arasýnda geçen
olaylar canlandýrýrlar.
Küçük Dedektif
Bir konu belirlenerek öðrencilere kendilerinin bu
konu ile ilgili ne bildikleri ve ne bilmek istedikleri
sorulur. Öðrenciler konu ile ilgili sorularýný resimli
kaynaklardan yararlanarak cevaplarlar

Okulda Görev ve
Sorumluluklar
Okula düzenli olrak
gelmek.
Arkadaþlarý ile iyi
geçinmek.

TEMEL BECERÝLER

Acil durumlarda
baþvuracaðý telefon
numaralarý.

Kiþisel niteliklerden doða ve çevreye saygý
üzerinde durulacaktýr.
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven, hoþgörü,
farklýlýklara saygý, kendini tanýma ve kiþisel
geliþimini izleme ,adalet, saygý, sevgi, barýþ, etik
davranma, iletiþim becerisi, yardýmseverlik,
toplumsallýk , planlama ve üretim ,liderlik
üzerinde durulacaktýr

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi, Resim
Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak deðerlendirilecektir
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KAZANIMLAR
1A.40

Okula gelip giderken gördüðü
trafik iþaret ve levhalarýný tanýr.

1A.41

Okula geliþ gidiþlerde uyulmasý
gereken kurallarý bilir.

1A.42

Trafikte görme ve görülme
kavramlarýný kavrar.

1A.43

Yolda koþtuðu zaman baþkalarý
tarafýndan görülme olasýlýðýnýn
azaldýðýný, bunun da bir risk
oluþturduðunu kavrar.

1A.44

1A.45

ETKÝNLÝKLER
Bu Ne Sesi?

2 Hafta

Taþýtlarýn sesleriyle ilgili çocuk þarkýsý dinlenir.
Þarkýda geçen seslerin dýþýnda trafikte hangi
sesleri duyduklarý sorulur. Bu sesleri taklit
ederler. Gözleri kapalý olarak dinletilen seslerin
kaynaðýný bulurlar.

TEMA

Bir Yol Kullanýcýsý Olarak...

Okula geliþ ve gidiþlerde karþýdan
karþýya geçerken güvenli yerleri
kullanýr.

Tr a f i k a k ý þ ý n ý n v e t a þ ý t t ü r l e r i n i n
gözlemlenebileceði bir okul dýþý gezi
düzenlenir. Öðretmen rehberliðinde güvenli
yerlerden karþýdan karþýya geçilir. Sýnýfta da
konuyla ilgili kýsa filmler izlettirilir. Okula geliþ
ve gidiþlerde karþýlaþýlan insanlarla nasýl
etkileþimde bulunulacaðý hakkýnda konuþulur.

Okula geliþ ve gidiþlerinde
kendisinin ve baþkalarýnýn
trafikteki davranýþlarýný gözlemler.

Trafikteki Taþýtlar
Okula gelip giderken gördüðü taþýtlarýn
taklitlerini yaparak arkadaþlarýnýn tahmin
etmeleri saðlanýr.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven,
hoþgörü, farklýlýklara saygý, çevreyi tanýma,
trafik kurallarýna uyma güvenlik ve
korunmayý saðlayabilme becerisi
sorumluluk ve acil durumlarla baþa
çýkabilme üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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SÜRE/AY
EYLÜL

A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Okula Geliþ ve Gidiþlerim
Trafik iþaret ve lefhalarý.
Trafikteki doðru
davranýþlar.

SÜRE/AY
2 Hafta

TEMA
B- BEN, AÝLEM ve
YUVAM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1B.1

Ýhtiyaç ve isteklerinin neler
olduðunu belirler.

Aile Albümü Yapýyoruz

1B.2

Kendisinin çocukluðu hakkýnda
araþtýrma yapar.

1B.3

Küçükken önceleri neler
yapabildiðini anýmsar.

1B.4

Þimdi neler yapabileceðini
söyler.

1B.5

Küçükken yapabildikleri ve
þimdi yapabildikleri arasýnda
bir ayýrým ortaya koyar.

Kendilerinin çocukluðu ile ilgili anýlarý aile
bireylerinden öðrenmeleri istenir. Varsa çocukluk
fotoðraflarýný sýnýfa getirirler. Getirdikleri
fotoðraflarý ya da çizdikleri resimleri kartonlara
yapýþtýrarak “Aile albümü” oluþtururlar.
Albümlerine bir ad verirler. Her çocuðun kendi
aile albümünü tanýtmasýna fýrsat verilir. “Sözsüz
hikâye” etkinliði ile ailelerinin mesleklerini
canlandýrýrlar. Aileleri ile dayanýþma ve iþbirliði
içerisinde bulunduklarý bir durumu ve bu
konudaki duygu ve düþüncelerini þiir, resim ve
müzik yoluyla ifade ederler.

1B.6

Büyüme ve geliþmenin
kendisine kazandýrdýðý
yeniliklerin farkýna varýr.

Kendi Reklamýný Kendin Yap

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Ýhtiyaç ve Ýstekler
Gün içinde yaptýklarýmýz
Dengeli beslenme ve
alýþveriþ
Bebekliðim ve Bugün
Bebekken
yapabildiklerim ve
yapamadýklarým
Yapmak istediklerim
Büyüme ve geliþme
Zaman-Plan
Vücudumu Tanýyorum
Duyu Organlarý
Vücudumuzun
bölümleri (Baþ-Gövde Kollar ve Bacaklar)
Kiþisel Bakým
Saðlýklý Yaþam (Saðlýklý
Olalým- Saðlýklý Olmak
için Yapýlmasý
Gerekenler)
Kiþisel Eþyalarýmýzý
Özenli Kullanma

1B.7

Günlük yaþamýnda oyun
oynamak ve ders çalýþmak için
harcayacaðý süreler arasýnda
denge kurar.

1B.8

Duyu organlarýnýn iþlevlerini ve
vücudunun bölümlerini tanýr.

1B.9

Kiþisel bakýmý ile saðlýðýný
koruma arasýnda iliþki
olduðunu fark eder.

1B.10

Kiþisel temizlik eþyalarýný özenli
kullanýr.

Bireysel rol oynama etkinliði ile kendi reklamlarýný
yaparak kendilerini tanýtmalarý istenir.

Duyu Masalarý
Hazýrlanan beþ duyu masasýnda duyularýn
iþlevleri fark ettirilir. Öðrenciler müzik eþliðinde
verilen yönergelerle vücutlarýnýn bölümlerini
kullanarak dans ederler.

Akça Pakça
Bakýmlý ve giysileri temiz bir çocuk ile bakýmsýz ve
giysileri kirli bir çocuðun fotoðraflarýný
karþýlaþtýrýrlar. Kiþisel bakým ile saðlýk arasýnda
iliþki kurdurulur.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý ve öz güven
üzerinde durulacaktýr.
Kiþisel niteliklerden kendini tanýma ve
kiþisel geliþimini izleme , yeniliðe açýklýk
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1B.11

Ailesindeki bireyleri tanýtýr.

Aile Aðacý Hazýrlama

1B.12

Ailesini tanýr. (Anne , baba ve
Kardeþ)

1B.13

Aile içindeki ihtiyaçlarýný
belirler.

1B.14

Aile bireylerinin
mesleklerini tanýr.

1B.15

Ailede iyi iliþkiler kurar.

1B.16

Ailede dayanýþmanýn önemini
vurgular.

1B.17

Ailedeki yardýmlaþmayý ve
görev daðýlýmýný araþtýrýr.

iþ

ve

1B.18

Baþkalarýnýn eþyalarýný izin
alarak kullanýr ve bu eþyalara
zarar vermez.

1B.19

Tutumlu olmayý kavrar

1B.20

Tutumlu olmaya özen gösterir.

1B.21

Paranýn deðiþim aracý olarak
iþlevini fark eder.

1B.22

Yemekte görgü kurallarýný bilir
ve bunlara uyar.

Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven,
hoþgörü, farklýlýklara saygý, kendini
tanýma ve kiþisel geliþimini izleme ,adalet,
saygý, sevgi, barýþ, etik davranma, iletiþim
becerisi, yardýmseverlik, toplumsallýk ,
planlama ve üretim ,liderlik üzerinde
durulacaktýr.

2 Hafta

Ailedeki bireylerin resimlerini ve adlarýný bir
karton üzerine yerleþtirme.
Biz Birbirine Deðer Veren Bir Aileyiz. Çünkü...
Ailelerinde ve akrabalarý arasýnda hangi
deðerlere önem verildiðini yaþadýklarý olaylardan
örnekler vererek açýklarlar. “Biz Birbirine Deðer
Veren Bir Aileyiz. Çünkü...” cümlesi her öðrenci
tarafýndan tamamlanýr.
Kurallara Ne Gerek Var?

TEMA
B- BEN, AÝLEM ve
YUVAM

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Ýþte Benim Ailem

Evde hangi kurallara uyduklarý ve uyulmasý
gereken kurallar “beyin fýrtýnasý” tekniði ile
belirlenir. Bu kurallara uymamalarý durumunda
sonuçlarýn neler olabileceði tartýþýlýr. “Sek Sek”
oyunu ile uyulmasý gereken kurallarýn
pekiþtirilmesi saðlanýr.
Pazara Gidelim
“Pazara Gidelim” adlý çocuk þarkýsý dinlenir. Yakýn
çevrede bulunan pazar yeri veya markete bir
inceleme gezisi düzenlenir. Gezi sýrasýnda
alýþveriþ edenlerle ve satýcýlarla görüþürler.
Hatayý Kabul Etme

TEMEL BECERÝLER

SÜRE/AY
EYLÜL

Ýki öðrenci arasýnda geçen örnek bir olay üzerinde
konuþulur.Çocuklarýn hata yapabilecekleri ve
bunun doðal olduðu vurgulanarak kendi
yaþamlarýndan örnekler vermeleri istenir.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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Aile kimlerden oluþur?

Ailemle Ýliþkilerim
(günaydýn- hosçakal…..)
Özel Eþya, Tutumluluk,
Para,

Evde Görev ve
Sorumluluklar
Yardýmlaþma, Görev
Daðýlýmý, Yemekte görgü
kurallarý.

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1B.23

Yakýn akrabalarýný tanýr.

Akraba Albümü Yapýyoruz

1B.24

Akrabalarý ile iyi iliþkiler kurar.

TEMA

1B.25

Akrabalarý ile dayanýþmanýn
önemini vurgular

B- BEN, AÝLEM ve
YUVAM

1B.26

Akrabalarýyla iyi iliþkiler
kurmaya özen gösterir.

Aile bireylerini ve yakýn akrabalarýný tanýmalarý
istenir. Varsa aile bireylerinin ve yakýn
akrabalarýnýn fotoðraflarýný sýnýfa getirirler.
Getirdikleri fotoðraflarý ya da çizdikleri resimleri
kartonlara yapýþtýrarak “Aile ve yakýn akrabalar
albümü” oluþtururlar. Albümlerine bir ad verirler.
Her çocuðun kendi albümünü tanýtmasýna fýrsat
verilir.

SÜRE/AY
1 Hafta

KONULAR ve
KAVRAMLAR

“Sözsüz hikâye”
“Sözsüz hikâye” etkinliði ile ailelerinin
mesleklerini canlandýrýrlar. Aileleri ve yakýn
akrabalarýile dayanýþma ve iþbirliði içerisinde
bulunduklarý bir durumu ve bu konudaki duygu
ve düþüncelerini þiir, resim ve müzik yoluyla ifade
ederler.

Akrabalarým
Akrabalarým (Nene-Dede,
Amca-Hala, Dayý Teyze)
Akrabalarýnýn iþ ve
meslekleri.
Akrabalarýmla iliþkilerim

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden kendini tanýma ve
kiþisel geliþimini izleme , yeniliðe açýklýk
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1B.27

Her canlýnýn bir yuvaya ihtiyacý
olduðunu kavrar.

Herkesin Yuvasý Var

2 Hafta

1B.28

Canlýlarýn yuvalarýný
birbirinden ayýrt eder.

Yaratýcýlýða ve problem çözmeye yönelik sorular
yoluyla çeþitli canlýlarýn ve kendilerinin yuvalarý
üzerine konuþulur. Renkli resimler veya asetatlar
gösterilir. Öðrenciler bu canlýlarla ilgili resimler
çizerler.

TEMA

1B.29

Canlýlarýn nasýl beslendiklerini
araþtýrýr.

1B.30

Çevresindeki varlýklarýn
çýkardýklarý sesleri birbirinden
ayýrt eder.

Ali Baba'nýn Çiftliði

1B.31

Evinde ve yakýn çevresindeki
hayvanlarý ve bitkileri sever.

1B.32

Evini iç ve dýþ mekan olarak
tanýr.

Çocuk þarkýsý dinletilerek þarkýda geçen
hayvanlarýn sesleri ve beslenmeleri fark ettirilir.
Bitkiler ve hayvanlar alemi ile ilgili film seyredilir
veya doða gezisi yapýlýr.

1B.33

Evinin adresini ve telefon
numarasýný söyler.

Makineler Orkestrasý

1B.34

Evde meydana gelebilecek ev
kazalarýný tahmin eder ve
bunlardan kaçýnýr.

1B.35

Evde meydana gelebilecek
tehlikeli ya da acil durumlarda
ne yapmasý gerektiðini kavrar.

Evdeki alet ve makinelerin sesleri teybe
kaydedilerek dinletilir (Sýnýfa getirilen
materyallerden de yararlanýlabilir.). Bu seslerin
hangi alet ve makinelerden çýktýðýný bulmalarý
istenir.

1B.36

Evde belli bir iþ yaparken
kullanýlan alet ve makineleri
tanýr ve iþlevlerini açýklar.

1B.37

Evde her eþyanýn hayatýmýzý
kolaylaþtýran bir iþlevi
olduðunu fark eder.

1B.38

Evde kaynaklarý dikkatli
kullanmanýn önemini kavrar.

B- BEN, AÝLEM ve
YUVAM

Sular Kesildi
Verilen resimle ilgili sorular sorulur. Resimdeki
çocuðun su yerine ne kullanabileceði tartýþýlýr.
Kaynaklarýn olmamasý durumunda yaþanabilecek
sorunlar üzerinde durulur.

Buzdolabý Ne Ýþe Yarar?

TEMEL BECERÝLER

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Benim Güzel Yuvam
Evim
Canlýlar ve yuvalarý,
Beslenme biçimleri
sesleri, Evimiz, Evimizin
bölümleri, Adresim
telefon numaram

Evdeki Eþyalarýmýz

Resimli kartlardan yararlanýlarak günlük hayatta
kullanýlan teknolojik ürünlerin evin hangi
bölümlerinde bulunduðu sorulur. Bu ürünlerin
özelliklerini ve kullaným amaçlarýný açýklamalarý
istenir.

Kiþisel niteliklerden saðlýk ve arkadaþlýk
üzerinde durulacaktýr

SÜRE/AY
EYLÜL

Acil Numaralar
Evde oluþabilecek tehlikeli ve acil durumlarýn
neler olduðu tartýþýlýr. Bu durumlar karþýsýnda
yapýlabilecekler ve alýnabilecek önlemler resimli
kartlarla gösterilir.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir

15

Evimizde Kullanýlan
Kaynaklar
Evimizdeki alet ve
Makinalar
Ev Kazalarý ve Acil
Durumlar

SÜRE/AY
1 Hafta

TEMA

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1B.39

Komþularýný tanýr.

Komþu Albümü Yapýyoruz

1B.40

Komþularý ile iyi iliþkiler kurar
ve komþularý ile dayanýþmanýn
önemini vurgular.

1B.41

Ailesi ile trafikte seyahat
ederken hangi trafik
kurallarýna uyulduðunu fark
eder.

Komþularýný tanýmalarý
istenir. Varsa
komþularýnýn fotoðraflarýný sýnýfa getirirler.
Getirdikleri fotoðraflarý ya da çizdikleri resimleri
kartonlara yapýþtýrarak “komþu albümü”
oluþtururlar. Albümlerine bir ad verirler. Her
çocuðun kendi albümünü tanýtmasýna fýrsat
verilir.

1B.42

Ailesi ile trafikte seyahat
ederken hangi taþýtlarý
gördüðünü söyler.

“Sözsüz hikâye”

B- BEN, AÝLEM ve
YUVAM

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Komþularýmýz
Komþularým kimlerdir?
KÝyi iliþkiler. Dayanýþma

Trafik ve TaþýtlarEvin
Evin çevresindeki taþýtlar.
Taþitlarý kullananlarýn
meslekleri. Taþýtlarýn
hareket ettikleri yerler.

Kýþ Mevsimi
Kýþ mevsimi ( havadaki,
bitki ve hayvanlardaki,
giyecek ve yiyeceklerdeki
deðiþiklikler
Ülkemize özgü
olan meyve-sebze)
Kýþ mevsiminin aylarý
Kýþ mevsiminde
iþler (evde, okulda,
çevrede yapýlan iþler)

Þubat Tatili

1B.43

Ailesiyle trafikte seyahat
ederken kendisinin uymasý
gereken trafik kurallarýný
söyler.

1B.44

Ev çevresinde uymasý gereken
trafik kurallarýný bilir ve
bunlara uyar.

1B.45

Evinin çevresinde gördüðü
taþýtlarý tanýr ve söyler.

Ben Kimim?

1B.46

Trafikte kullanýlan taþýtlarý,
kullananlarýn adýný söyler.

Taþýtlarýn taklitleri yapýlýr, onlarýn özellikleri ile
ilgili cümleler söylenir. Tahminde bulunulur.

1B.47

Ailesiyle seyahat ederken
taþýtlarýn hareket ettikleri
yerlerin isimlerini bilir.

Hangi Mevsim?

1B.48

Komþularýyla
iyi iliþkiler
kurmanýn önemini kavrar.

1B.49

Hangi mevsimde olduðumuzu
mevsimin de özelliklerini
düþünerek söyler.

1B.50

Kýþ mevsiminde çevresindeki
deðiþiklikleri keþfeder.

1B.51

Kýþ mevsiminin aylarýný bilir.

1B.52

Kýþ mevsimine uygun kýyafetler
giyer.

1B.53

Kýþ mevsiminin iklim özeliklerini bilir.

1B.54

Kýþ mevsiminde yetiþen meyve
ve sebzeleri tanýr.

1B.55

Kýþ mevsiminde çevresinde
yetiþen ülkesine özgü meyve
ve sebzeleri tanýr.

1B.56

Ailesinin ve çevresindeki
insanlarýn kýþ mevsimine nasýl
hazýrlandýklarýný gözlemler.

1B.57

Þubat tatili olgusunun farkýna
varýr.

1B.58

Þubat tatili ile ilgili planlar
yapar.

1B.59

Þubat tatilini ailesiyle birlikte
verimli bir þekilde geçirir.
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“Sözsüz hikâye” etkinliði ile komþularýnýn
mesleklerini canlandýrýrlar. komþularý ile
dayanýþma ve iþbirliði içerisinde bulunduklarý bir
durumu ve bu konudaki duygu ve düþüncelerini
þiir, resim ve müzik yoluyla ifade ederler.

Herhangi bir bez bebeði kýþ mevsimine uygun
giydirme çalýþmasý yapýlýr.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven, hoþgörü,
farklýlýklara saygý, çevreyi tanýma,trafik kurallarýna
uyma güvenlik ve korunmayý saðlayabilme
becerisi sorumluluk ve acil durumlarla baþa
çýkabilme üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi, Resim
Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak deðerlendirilecektir

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1C.1

Nerede yaþadýðýný ve adresini
bilir.

Gezi-Gözlem Ýnceleme

1C.2

Evini ve çevresini sað, sol, ön ve
arka kavramlarýný kullanarak
tarif eder.

1C.3

Bulunduðu köy veya þehri tasvir
eder.

1C.4

Bulunduðu bölgenin muhtarýný
tanýr.

1C.5

Bulunduðu bölgenin baðlý
olduðu belediyenin belediye
baþkanýný tanýr.

SÜRE/AY
EYLÜL
1 Hafta

Okul çevresindeki bir evin, önü,arkasý, saðý ve
solu çalýþmasý uygulanýr.

TEMA
Röportaj

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

Bölge muhtarý ile sohbet düzenlenir. Ayrýca
belediye baþkaný da ziyaret edilir.

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Evim Evim Güzel Evim
Yaþadýðý Yer ve Adresi
Evini ve Çevresini Tarif
Etme (Sað-sol-ön-arka

Nerede Yaþadýðýmý
Biliyor Musun?

TEMEL BECERÝLER

Bulunduðu Yeri Tarif Etme
(Köy/Þehir)

Kiþisel niteliklerden iletiþim becerisi,
sorumluluk, yeniliðe açýklýk, yaratýcý
düþünme becerisi, sevgi ve yardýmseverlik
üzerinde durulacaktýr.

Bulunduðu Bölgenin
Muhtar ve Belediye
Baþkanýný Tanýma.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir

17

SÜRE/AY
2 Hafta

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1C.6

Gezi-Gözlem Ýnceleme

TEMA
C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

1C.7

Ya þ a d ý ð ý y e r d e k i h i z m e t
kurumlarýndan emniyet
kurumlarýnýn (polis ve itfaiye)
yerini ve hizmet amaçlarýný
keþfeder.

1C.8

Ya þ a d ý ð ý y e r d e k i h i z m e t
kurumlarýndan sosyal hizmet
kurumlarýnýn (telefon ve posta)
yerini ve hizmet amaçlarýný
keþfeder.

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Nerede Yaþadýðýmý
Biliyor Musun?
Yaþadýðý Yerdeki Hizmet
Kurumlarý ve Hizmet
Amaçlarý
Saðlýk Hizmet Kurumu
(Saðlýk Ocaðý, Hastane,
Eczane)
Emniyet Hizmet Kurumu
(Polis/Karakol, Ýtfaiye)
Ýletiþim Hizmet Kurumu
(Telekominikasyon, Posta)
Eðitim Hizmet Kurumu
(Okul)

Meslekler
Yakýn Çevresindeki
Meslekler (Ev- mah-bölgeülke)
Sahip Olmak Ýstediði
Meslek (Nedensellik)

Kýbrýs Adasý
Ada
Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý
Rum (Adanýn kuzeyinde
Türkler'in; güneyinde
Rumlarýn yaþadýðý
belirtilecektir.)

Çevresindeki Ýnsanlarýn hangi
mesleðe sahip olduðunu araþtý
Ya þ a d ý ð ý y e r d e k i h i z m e t
kurumlarýndan saðlýk
kurumlarýnýn (saðlýk ocaðý ve
hastane) yerini ve hizmet
amaçlarýný keþfeder.

1C.9

Ya þ a d ý ð ý y e r d e k i h i z m e t
kurumlarýndan eðitim hizmeti
kurumlarýnýn (okullar) yerini ve
hizmet amaçlarýný keþfeder.

1C.10

Hangi mesleðe sahip olmak
istediðini nedenleriyle açýklar

1C.11

Çevresindeki Ýnsanlarýn hangi
mesleðe sahip olduðunu
araþtýrýr

1C.12

Ada ve ülke kavramlarýný
kullanýr.

1C.13

Adadaki iki toplumun
varlýðýndan haberdardýr.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden iletiþim becerisi,
sorumluluk, yeniliðe açýklýk, yaratýcý
düþünme becerisi, sevgi ve yardýmseverlik
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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Hizmet kurumlarýna gezi düzenlenir.

Ýþte Hizmet Kurumlarýmýz
Geziden sonra istenilen hizmet kurumunun
dramatizasyonu yapýlýr.

Röportaj
Herhangi bir büyükle eskisi ile þimdiki arsýnda
olanlar anlatýlýr.

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1C.14

Afiþ

2 Hafta

Ülkenin bayraðý, cumhurbaþkaný, baþbakaný,
anne veya babasýnýn kimlik kartý ile ilgili poster
hazýrlanýr

TEMA

Ülkesinin künyesini (adýný,
bayraðýný, baþkentini, Büyük
þehirlerini, baþbakanýný,
cumhurbaþkanýný) bilir.

1C.15

Kendisinin bir KKTC vatandaþý
olduðunu vurgular.

1C.16

Büyüklerinin KKTC kimlik
kartlarýný inceler.

1C.17

Ülkesinin yönetim biçimini bilir.
(cumhurbaþkaný ve baþbakan)

1C.18

LÝDERLÝK (Dr. Fazýl Küçük ve M.
Kemal Atatürk)

SÜRE/AY
EYLÜL

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR
ÇEVRE

Güzel Ülkemiz

1C.19

Liderin baþkalarýný güdüleyen
ve baþkalarýna yol gösteren kiþi
olduðunu fark eder.

1C.20

Günlük hayatta karþýlaþtýðý
liderlerden örnekler verir.

1C.21

KKTC Kurulmadan önceki
dönemi araþtýrýr.

1C.22

Kýbrýs'ta Rum ve Türk olmak
üzere iki toplumun yaþadýðýný
fark eder.

Ülkesinin yönetim biçimi
(Ülke, KKTC, Yönetim
Biçimi, Cumhurbaþkaný,
Baþbakan, Lider, Dr. Fazýl
Küçük, M. Kemal Atatürk,
Lider.)

1C.23

Geçmiþte iki toplum arasýnda
yaþanan sorunlarý tartýþýr.

Zaman Ýçinde Kýbrýs

1C.24

KKTC'nin kendi için önemini
tartýþýr.

KKTC kurulmadan önceki
dönem

1C.25

KKTC'nin nasýl bir ülke olmasý
gerektiðini kendi görüþleriyle
ifade eder.

Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý
Rumlar

Ülkesinin adý, bayraðý,
baþkenti, büyük þehirleri,
milli eðitim ve kültür
bakaný, baþbakaný ve
cumhurbaþkaný.

Geçmiþte iki toplum
arasýndaki durum
KKTC'nin önemi

TEMEL BECERÝLER

KKTC nasýl bir ülke olmalý

Kiþisel niteliklerden iletiþim becerisi,
sorumluluk, yeniliðe açýklýk, yaratýcý
düþünme becerisi, sevgi ve yardýmseverlik
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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SÜRE/AY
2 Hafta

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1C.26

Yakýn çevresindeki tarihi
deðerlerden haberdar olur.

Gezi, Gözlem,Ýinceleme.

1C.27

Ülkesindeki bitki örtüsü ve
doðal zenginlikleri tanýr.

1C.28

Ülkesindeki iklimi özellikleriyle
inceler

1C.29

Hangi mevsimde olduðumuzu
mevsimin de özelliklerini
düþünerek söyler.

TEMA
C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Tarihi Deðerlerimiz
Yakýn çevresindeki tarihi
deðerler.

Doðal Çevresi
Ülkesindeki bitki ve doðal
zenginlik kaynaklarý
Ýklim özellikleri
Ýlkbahar Mevsimi
Çevredeki-Bitkilerdekihayvanlardaki deðiþiklikler
Çevresinde ülkesine özgü
yetiþen meyve ve sebzeler
Ailede ve çevrede ilkbahar
mevsimine hazýrlýk
çalýþmalarý
Ýlkbahar da saðlýðýmýz
Saðlýk, Çevre Temizliði,
Ýnsanlardan bulaþan
hastalýklar, Bitki ve
hayvanlardan bulaþan
hastalýklar, Saðlýðýný
Koruma

1C.30

Ýlkbahar mevsiminde
çevresindeki deðiþiklikleri
keþfeder.

1C.31

Ýlkbahar mevsiminde
çevresinde yetiþen
ülkesine
özgü meyve ve sebzeleri tanýr.

1C.32

Ailesinin ve çevresindeki
insanlarýn Ýlkbahar mevsimine
nasýl hazýrlandýklarýný
gözlemler.

1C.33

Ýlkbahar mevsiminde saðlýðýna
nasýl dikkat edeceðini bilir.

1C.34

Saðlýklý olmak için yaþadýðý
çevreyi temiz tutmaya özen
gösterir.

1C.35

Ýnsanlardan bulaþan bulaþýcý
hastalýklarý araþtýrýr.

1C.36

Bitki ve Hayvanlardan Bulaþan
hastalýklarý araþtýrýr.

1C.37

Saðlýðýný koruyabilme yollarýný
keþfeder.

Gezi-gözlem ve inceleme planýnýn hazýrlanmasý
ve uygulanmasý.

Fotoðraf Çekelim
Ýlkbahar mevsimi ile fotoðraflar çekilip pano
oluþturulur.

TEMEL BECERÝLER

AÇIKLAMALAR

Kiþisel niteliklerden hoþgörü, yardýmseverlik sabýr saygý, sevgi, barýþ , doðruluk,
dürüstlük, adalet, öz saygý ve yararlý insan
olmak üzerinde durulacaktýr

Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak deðerlendirilecektir
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1C.38

Harita Oyunu

1C.39

1C.40

1C.41

Baþka köylerde ve þehirlerde
yaþayan akraba ve
arkadaþlarýndan bahseder.
Baþka köylerde ve þehirlerde
yaþayan akraba ve
arkadaþlarýndan nasýl iletiþim
kurduðunu/ haberleþtiðini
anlatýr.
Bir harita üzerinde baþka
köylerde ve þehirlerde yaþayan
akraba ve arkadaþlarýnýn
yaþadýðý yerleri gösterir.

Kýbrýs haritasý üzerinde oyuncak araba ile akraba
ve arkadaþlarýnýn þehirleri gezilir.

Telefon Oyunu
Ýki kutu birbirlerine ip ile baðlanýp telefon görevi
görür. Böylece canlandýrma yapýlýr.

Bir harita üzerinde baþka
köylerde ve þehirlerde yaþayan
akraba ve arkadaþlarýnýn
yaþadýðý yerleri göstererek bu
kiþilere hangi taþýtlarla
gidebileceðini belirtir.

1C.42

Ülke içinde yaþadýðý bir yerden
ailesiyle birlikte baþka bir yere
giderken hangi taþýtlarý
kullandýklarýný söyler.

1C.43

Ülke içinde yaþadýðý bir yerden
ailesiyle birlikte baþka bir yere
giderken çevresinde gördüðü
taþýtlarýn adlarýný söyler.

1C.44

Ülke içinde yaþadýðý bir yerden
ailesiyle birlikte baþka bir yere
giderken çevresinde gördüðü
taþýtlarýn hangi taþýmacýlýkta
kullanýldýðýný söyler.

1C.45

Ülke içinde yaþadýðý bir yerden
ailesiyle birlikte baþka bir yere
giderken trafik kurallarýna
nasýl/ne þekilde uyduðunu
açýklar.

1C.46

Ülke içinde yaþadýðý bir yerden
ailesiyle birlikte baþka bir yere
giderken trafik kurallarýna ne
þekilde uyacaðýný tartýþýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

2 Hafta

TEMA
C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Sevdiklerimiz Nerede
Yaþýyorlar?
Baþka köy ve þehirlerde
yaþayan akraba ve
arkadaþlar.(Ýletiþim ve
Haberleþme)
Harita bilgisini kullanarak
ülke içinde ulaþým ve
taþýtlar
Yolculuk ve Trafik Kurallarý

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden hoþgörü, yardýmseverlik sabýr saygý, sevgi, barýþ , doðruluk,
dürüstlük, adalet, öz saygý ve yararlý insan
olmak üzerinde durulacaktýr.

SÜRE/AY
EYLÜL

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak deðerlendirilecektir
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SÜRE/AY
2 Hafta

TEMA

KAZANIMLAR
1C.47

Uzaktaki Akrabalar
Uzaktaki akrabalarla nasýl
iletiþim kuruyoruz?
En yeni kitle- iletiþim
araçlarý (bilgisayar)
Uzaktaki akrabalarýna
hangi araçlarla nasýl
gidileceði.
Kara, hava, deniz limaný
(Limanlarýn bölgesi
resimleriyle birlikte harita
üzerinde gösterilecektir).
Girne, Maðusa limaný ve
Ercan hava limaný)
Yolcu, yolculuk, turist,
turizm kavramlarý.
Baþka bir ülkeye giderken
kullanýlan taþýtlar.
Hava ve deniz taþýtlarý.
(Sýnýflandýrýlýp örnekler
verilecektir.)
Ulaþým ve turizm
alanýndaki meslekler
(pilot, hostes, turist
rehberi, kaptan,
cankurtaran).
Trafik iþaretleri ve trafik
levhalarý.

Uzaktaki (diðer ülkelerdeki)
akrabalarýndan bahseder.

1C.48

Uzaktaki (diðer ülkelerdeki)
akrabalarýyla nasýl iletiþim
kurduðunu anlatýr.

1C.49

Dünyada kullanýlan en yeni
kitle iletiþim araçlarýný araþtýrýr.

1C.50

Uzaktaki (diðer ülkelerdeki)
akrabalarýna hangi araçlarla
nasýl gidebileceðini söyler.

1C.51

Kara, hava ve deniz limanlarýnýn
yerlerini harita üzerinden
keþfeder.

1C.52

Yolcu, Yolculuk, turist ve turizm
kavramlarýný tartýþýr.

1C.53

Baþka bir ülkeye giderken hangi
taþýtlarý kullandýklarýný söyler.

1C.54

Baþka bir ülkeye giderken hangi
taþýtlarla gidilebileceðini
söyler.

1C.55

Hava ve deniz taþýtlarýný tanýr ve
sýnýflandýrýr.

1C.56

Ulaþým ve turizm alanýndaki
meslekleri tanýr.

1C.57

Trafik iþaret ve levhâlarýný tanýr
ve bunlardan yararlanýr

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR

ETKÝNLÝKLER
Mektup yazma
Uzaktaki akrabalarýna mektup yazýlýp posta ile
gönderilir.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ,
sevgi ve saygý ile izleme, kendini tanýma,
kiþisel geliþimini takip edebilme, çevreyi
tanýma, çevre ve doðaya saygý ile araþtýrma
becerisi üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME

Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1C.58

Canlý ve cansýz varlýklarý ayýr
eder.

Çevremdeki Canlýlar

1C.59

Canlýlarýn ortak özelliklerini
araþtýrýr.

1C.60

Canlýlarýn hayatta kalabilmeleri
için nelere ihtiyaçlarý olduðunu
araþtýrýr.

1C.61

Canlýlarýn hangi özellikleriklerinde yararlanýldýðýný
sayar.

1C.62

Dünyada beslenme ve açlýkla
ilgili durumlarý inceler.

1C.63

Canlýlarýn korunmasý için neler
yapýlabileceðini tartýþýr.

1C.64
1C.65

Dünyanýn oluþumunu ve evreni
araþtýrýr.
Güneþin canlýlar için önemini ve
özelliklerini fark eder.

1C.66

Gündüz ve gece oluþumunu
araþtýrýr.

1C.67

Mevsimlerin
araþtýrýr.

1C.68

Gökyüzünü gözlemler ve
gözlemlediði gök cisimlerini
listeler.

1C.69

Çevresindeki varlýklarýn renk
çeþitliliðini fark eder.

oluþumunu

1C.70

Dünya'nýn kendi çevresinde
dönmesini
bir model
üzerinden gözlemler.

1C.71

Bir günlük zaman diliminde
gözlenen deðiþim ve sürekliliði
algýlar.

1C.72

Hava, su ve toprakta
mevsimlere baðlý olarak ne tür
deðiþiklikler meydana
geldiðini gözlemler.

Öðrenciler iki gruba ayrýlýr. Birinci grup hareket
ederek, diðer grup ise hareket etmeden
canlandýrma yapar. Canlandýrmadaki farklýlýklar
tartýþýlýr. Bir insanýn, bir hayvanýn ve bir bitkinin
doðma, büyüme ve geliþme aþamalarýný gösteren
resimlerini incelerler. Her bir canlý için “Güneþ,
hava ve su olmasaydý ne olurdu?” sorusunu
“Výzýltý 66” tekniði ile tartýþýrlar.

SÜRE/AY
EYLÜL
2 Hafta

TEMA
C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Model Yapalým
Dünya ve Güneþ modelleri plastisinlerle yapýlýr.
Oynatýlýr..

Dünya'da Neler Oluyor?
Canlýlar
Canlýlarýn ortak özellikleri
(hareket etme, beslenme).

Sihirli Gözlük
Getirilen materyallerle (mukavva parçalarý, paket
lastikleri, yumurta kolileri, renkli kâðýtlar, perde
hâlkalarý, ipler, makas, yapýþtýrýcý vb.) bir gözlük
yaparlar. Ya ptýklarý gözlükleri takarak
gökyüzünde gördükleri cisimlerin neler olduðu
sorulur. Verilen cevaplar not edilerek “Dünyamýz
ve Gökyüzü” adlý hikâye anlatýlýr. Öðrencilerin
söyledikleri gök cisimleriyle bu hikâyedeki gök
cisimleri karþýlaþtýrýlýr.

Dünya Dönüyor
Güneþ , dünya gibi rollerle dramatizasyon
yapýlýr.

Canlýlarýn ihtiyaçlarý
(Doðma, büyüme ve
geliþim aþamalarýndan
bahsedilecektir. Beslenme,
barýnma, giyinme, hava,
su, güneþ gibi ihtiyaçlara
deðinilecektir).
Dünyada beslenme ve
açlýk (Resimlerle
anlatýlacaktýr).

Dünya Dönüyor
Dünyanýn Oluþumu ve
Evren
Dünya
Güneþ

Hava Gözlemi
Hava durumunu günlük olarak gözlemlerler ve
verilen nesne grafiðine hava durumuna uygun
resim yapýþtýrýr ya da çizerler

Gece- gündüz
gökyüzünde gerçekleþen
olaylar ve görülen cisimler.
Dünyanýn Oluþumu ve
Evren
Gece-gündüz ve
mevsimlerin oluþumu

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden hoþgörü, yardýmseverlik sabýr saygý, sevgi, barýþ , doðruluk,
dürüstlük, adalet, öz saygý ve yararlý insan
olmak üzerinde durulacaktýr.

AÇIKLAMALAR

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak deðerlendirilecektir

Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.
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Mevsimlere baðlý olarak
hava, su ve topraktaki
deðiþiklikler
Gece- gündüz oluþumu

SÜRE/AY
2 Hafta

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1C.73

Plan Hazýrlýyorum

Hangi mevsimde olduðumuzu
mevsimin de özelliklerini
düþünerek söyler.

TEMA

1C.74

Yaz mevsiminde çevresindeki
deðiþiklikleri keþfeder.

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

1C.75

Yaz mevsiminde çevresinde
yetiþen meyve ve sebzeleri
tanýr.

1C.76

Yaz mevsiminde çevresinde
yetiþen ülkesine özgü meyve
ve sebzeleri tanýr.

1C.77

Ailesinin ve çevresindeki
insanlarýn yaz mevsimine nasýl
hazýrlandýklarýný gözlemler.

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Yaz Mevsimi
Çevredeki deðiþiklikler
Meyve ve sebzelerdeki
deðiþiklikler
Çevresinde yetiþen
ülkesine özgü meyve ve
sebzeler
Çevredeki insanlarýn yaz
mevsimi hazýrlýklarý
Hava durumundaki
deðiþiklikler (gözlem
yapýlacak ve grafik
üzerinde gösterilecektir)
Yaz mevsimi ve saðlýk
(terli terli su içme vb.).

1C.78

Yaz mevsiminde saðlýðýna nasýl
dikkat edeceðini bilir.

1C.79

Yaz mevsiminde ülkemizde
meydana gelen kültürel ve
turistik hareketleri gözlemler,
söyler.

1C.80

Tatile ihtiyacýný nedenleriyle
açýklar.

1C.81

Tatil planýný hazýrlar.

Yaz Tatili
Yýl boyunca yaptýklarýmýz
Tatilimizi nasýl geçirelim?

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden hoþgörü, yardýmseverlik sabýr saygý, sevgi, barýþ , doðruluk,
dürüstlük, adalet, öz saygý ve yararlý insan
olmak üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir

24

Tatil planý düþünür.

Hava Sýcaklýðý Artýyor
Termometre , televizyon, radyo, gazete gibi
araçlardan hava sýcaklýðý incelenir.

Günlük Tutuyorum
Tatilde günlük tutmasý öðretilir.

Hayat
Bilgisi

2

HAYAT BÝLGÝSÝ

2

TEMALARIN HAFTALARA GÖRE DAÐILIMI

Önerilen
Süre

9 Hafta

Ýçerik: Temalar

TEMA A – BEN ve ARKADAÞIM OKULDAYIZ

8 Hafta

TEMA B – BEN, AÝLEM ve YUVAM

15 Hafta

TEMA C – YAKINLAR VE UZAKLAR
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Önerilen
Ölçme – Deðerlendirme
Uygulamalarý
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler
gözlem
yoluyla
ve
ürün
dosyalarýna
baðlý
olarak
deðerlendirilecektir.
·
Açýk Uçlu Soru
·
Kýsa Yanýtlý Soru
·
Kelime Ýliþkilendirme
·
Boþluk Doldurma
·
Yazýlý ve Sözlü Anlatým
·
Bulmaca, Kes-YapýþtýrÝsimlendir-Keþfet Etkinlikleri
·
Öðrenci Gözlem Formu
·
Proje Deðerlendirme Formu
·
Ne biliyorum? Ne öðrendim?

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2A.1 Okulun açýldýðý ilk haftaya
ilköðretim haftasý denildiðini
kavrar.

TEMÝZLÝÐÝN RESMÝ

2A.2 O k u l u n u n b ö l ü m l e r i n i
çevresini tanýr.

ve

2A.3 Okul kurallarýný bilir ve bu
kurallara uyar.
2A.4 Okulda çalýþanlarýn mesleklerini
ve görevlerini tanýr.
2A.5 Okul eþyalarýný tanýr ve özenli
kullanýr.
2A.6 Okuldaki kaynaklarýn neden
bilinçli tüketilmesi gerektiðini
açýklar.

Verilen temiz ve kirli iki sýnýf resmini
karþýlaþtýrarak olumlu çýkarýmlarda bulunurlar.

HAYDÝ SEÇÝME!
Eðitici çalýþmalar hakkýnda bilgi verilerek, her bir
eðitici çalýþma için seçim yapýlýr. Her çalýþma için
seçilen öðrenciler bir araya gelerek eðitici
çalýþmanýn amacý hakkýnda konuþurlar.

SÜRE/AY
EYLÜL
1/2 Hafta

TEMA
A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

KONULAR ve
KAVRAMLAR
ÇEVRE
ÝLKÖÐRETÝM
HAFTASI

KURALLAR YAÞAMIN HER ALANINDA
Öðrenciler, okulda ve sýnýfta uyulmasý gereken
kurallarla ilgili verilen resimleri inceleyerek doðru
ve yanlýþlarý belirlerler.

OKULUMU
TANIYORUM
Okulun bölümleri
Okulda çalýþanlarýn
meslekleri ve görevleri
Okul eþyalarýnýn özenli
kullanýmý

TEMEL BECERÝLER

OKUL KURALLARI

Kiþisel niteliklerden hoþgörü,
yardýmseverlik sabýr saygý, sevgi, barýþ ,
doðruluk, dürüstlük, adalet, öz saygý ve
yararlý insan olmak üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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SÜRE/AY

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1/2 Hafta

2A.7 Okulunu temiz tutar.

SORUN VE ÇÖZÜM AVCISI
Öðrencilerin okulda karþýlaþýlabilecekleri çeþitli
sorunlarla ilgili senaryolar verilir. Gönüllü olan
öðrenciler bu senaryolarý canlandýrýrlar.
Senaryodaki sorunlar fark ettirilir. Öðrenciler, bu
sorunlarla ilgili çözüm yollarý üretirler.

TEMA
A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

SIRADA MISINIZ?

KONULAR ve
KAVRAMLAR

Sýnýfa getirilen þekerler masanýn üstüne konur.
Çocuklara þeker daðýtýlacaðý ancak yeterli
miktarda olmadýðý belirtilir. Þeker almak için
sýrada sessizce beklemeleri istenir.Sýrada öne
geçmeye çalýþanlar ve kavga çýkaranlar uyarýlýr.
Yaþanan olaylar ve hissettikleri tartýþýlýr.

OKUL TEMÝZLÝÐÝ

ÝYÝ KÝ O VAR

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden hoþgörü,
yardýmseverlik sabýr saygý, sevgi, barýþ ,
doðruluk, dürüstlük, adalet, öz saygý ve
yararlý insan olmak üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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Okulda çalýþanlarýn (öðretmen, müdür, müdür
yardýmcýsý, hizmetli vb.) yaptýklarý çalýþmalar ile
ilgili sorular sorulur. Cevaplar alýnýr. Varsa eksik
bilgiler tamamlanýr ve yanlýþ bilgiler düzeltilir.
Güçlüklerle karþýlaþtýklarý durumlarda rahatlýkla
okul çalýþanlarýndan yardým isteyebilecekleri
belirtilir.

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2A.8

Sýnýfýnýn okul içindeki yerini
bilir.

Benim Yerim

2A.9

Sýnýf eþyalarýný tanýr. Onlarý
neden özenli kullanmasý
gerektiðini açýklar.

Basit çizimler yaparak sýnýfýnýn ve sýrasýnýn yerini
kâðýt üzerinde gösterirler.

2A.10

Sýnýfýnýn ve sýrasýnýn yerini þekil
/ kroki çizerek gösterir.

Kurbaðalar Okulunda Bir Gün

2A.11

Sýnýf kurallarýnýn neden
konduðunu araþtýrýr ve açýklar.

Öðrenciler “Kurbaðalar Okulunda Bir Gün” adlý
oyunu canlandýrýrlar. Oyun sonunda kurallarýn
neden gerekli olduðu tartýþýlýr.

2A.12 Okuldaki kaynaklarý bilinçli
tüketmenin önemini sözlü
olarak ifade eder.
2A.13

Bilinçi tüketicinin ayýrt edici
özelliklerini bilir.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven,
hoþgörü, farklýlýklara saygý, çevreyi tanýma,
mekaný ve zamaný algýlama zaman, para ve
materyal kullanma bilinçli tüketicilik
Türkçe'yi doðru, etkili ve güzel kullanma
becerisi niteliklerden
yeniliðe açýklýk,
katýlým, paylaþým, iþbirliði ve takým
çalýþmasý becerisi planlama ve üretim
öðrenmeyi öðrenme üzerinde
durulacaktýr.

Bu Okul Hepimizin
Çeþitli problem durumlarý verilir. Bu problemleri
“dokuz odalý sorun çözme evi” tekniði ile
çözerler.

Kendimi Kutluyorum
Kendilerine baþta zor görünen ancak sonra
baþardýklarý durumlarý kutlama cümleleriyle
verilen kartlara yazarlar. Kartlar sýnýf panosuna
asýlýr.

Görev Baþýnda
Görev aldýðý eðitici çalýþmada arkadaþlarý ile grup
oluþtururlar. Seçtikleri bir proje üzerinde görev
daðýlýmý yaparak çalýþýrlar.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Baþka...
Görev
aldýklarý eðitici çalýþmanýn kiþisel
geliþimlerine katkýsýný ve amaçlarýný
gerçekleþtirmek için arkadaþlarýyla birlikte neler
yapabileceklerini “baþka” tekniði ile açýklarlar.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir

Birlikte Baþarabiliriz!
Sýnýf sayýsýna göre gruplar oluþturulur. Her bir
gruptan þarký ya da grup tezahüratý bulmalarý
istenir. Grup üyeleri diðer gruplarla da baðlantý
kurarak þimdiye kadar bilinen tezahüratlar
hakkýnda konuþurlar. Birbirlerine cesaret verici
sözler söyleyerek grupla birlikte baþarýlarýný
kutlamakta kullanacaklarý bir þarký ya da
tezahürat oluþtururlar.
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SÜRE/AY
EYLÜL
1/2 Hafta

TEMA
A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

KONULAR ve
KAVRAMLAR
SINIFIMI ÇEVRE
TANIYORUM
Sýnýfýn okul içindeki yeri
Sýnýfýnýn ve sýrasýnýn
yerini þekil / kroki çizerek
gösterme
Sýnýf eþyalarý ( neden
özenli kullanýlmasý
gerektiði)
SINIF KURALLARIMIZ
Sýnýf kurallarý ve neden
konulduðu
BÝLÝNÇLÝ TÜKETÝM
Okuldaki kaynaklarý
bilinçli tüketmenin önemi
( neden koruyalým )
Bilinçli tüketicinin ayýrt
edici özelikleri

SÜRE/AY
2 Hafta

KAZANIMLAR
2A.13

Mevsimlerin
öðrenir.

2A.14

Dünya’nýn Güneþ etrafýndaki
dönüþünün 1 yýlda
tamamlandýðýný bilir.

2A.15

Mevsimlerin isimlerini ve 1
yýlda 12 ay 365 gün olduðunu
bilir.

TEMA
A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

KONULAR ve
KAVRAMLAR

2A.16

Meyve ve sebze (
Sonbahar mevsiminde
ülkesine özgü meyve ve
sebzeler

Sohbaharda, iklimsel
deðiþiklikler

BÝR GÜNDE
YAPTIKLARIMIZ
Arkadaþlarýnýn bir
günlerini nasýl geçirdikleri,
gün içinde yaptýklarý ayný
ve farklý etkinlikler ( sosyal
etkinlikler; gitar çalmayý
öðrenme, tenis, hobiler )

Dünya öðretmenler günü ile ilgili gazete ve
dergilerden resimler kesilip kolaj çalýþmalarý.

Seçtikleri
arkadaþlarýyla bir gününü nasýl
geçirdiði ile ilgili röportaj yaparlar. Kendi
yaþantýlarý ile karþýlaþtýrarak benzerlik ve
farklýlýklarý belirlerler.

2A.18

Sonbahar mevsiminde
çevresinde yetiþen meyve ve
sebzeleri tanýr.

2A.19

Sonbahar mevsiminde
çevresinde yetiþen
ülkesine
özgü meyve ve sebzeleri tanýr.

2A.20

Sonbahar mevsimine uygun
kýyafetler giyer.

2A.21

Sonbahar mevsimine özgü
iklimsel deðiþiklikleri gözlemler
ve kayýt eder.

2A.22

Sonbahar mevsiminde
çevresindeki bitki ve
hayvanlarda meydana gelen
deðiþiklikleri gözlemleyip
kaydeder.

2A.23

Arkadaþlarýnýn bir günlerini
nasýl geçirdiklerini araþtýrarak
gün içinde yaptýklarý ayný ve
farklý etkinlikleri fark eder.

2A.24

Arkadaþlarý ile farklýlýklarýn
doðal olduðunu kabul eder.

Sonbahar mevsiminde
kýyafetler
Sonbahar Mevsiminin
Aylarý

Öðretmenim

Sonbahar mevsiminde
çevresindeki deðiþiklikleri
keþfeder.

Çevre ( Çevredeki
deðiþiklik)
Sonbahar Mevsimindeki
Yiyeceklerimiz

Sonbahar mevsimi ile ilgili tartýþma ve araþtýrma
etkinlikleri düzenlenerek çocuklarýn aktif
olabileceði durumlkar yaratýlýr.

2A.17

1 yýlda 12 ay 365 gün var.
Mevsim ( Okulun hangi
mevsimde açýldýðýný
mevsimin özeliklerini
düþünerek söyleme)

Hangi Mevsimdeyiz Acaba?

Arkadaþým Özel ve Farklý

Dünya’nýn Güneþ
etrafýndaki dönüþü
Mevsimlerin isimleri

oluþumunu

Okulun hangi mevsimde
açýldýðýný mevsimin de
özelliklerini düþünerek söyler.

SONBAHAR
Mevsim nedir?
Mevsimlerin oluþumu

ETKÝNLÝKLER

Akvaryumdaki Balýklar
Verilen iki resim arasýndaki farklarý bulurlar. Ýkiz
kardeþlerin bile birbirinden farklý olduklarý
vurgulanýr. Ayný ve farklý büyüklük ile renklerde
hazýrlanan balýklar yardýmýyla oluþturulan
akvaryumlarý incelerler. Hangisinin, neden güzel
olduðu sorulur. Her bireyin farklýlýðýyla güzel ve
deðerli olduðu üzerinde konuþulur.
Çiçeðin Açtý Mý?
Arkadaþ iliþkilerinde hangi davranýþlarýn olumlu
olduðunu belirlerler. Her doðru davranýþ için,
yapýlan çiçekler üzerine öðrencinin adý ve olumlu
davranýþý yazýlarak pekiþtireç verilir.

TEMEL BECERÝLER

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Kiþisel niteliklerden doða ve çevreye saygý
üzerinde durulacaktýr.
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven,
hoþgörü, farklýlýklara saygý, kendini
tanýma ve kiþisel geliþimini izleme ,adalet,
saygý, sevgi, barýþ, etik davranma, iletiþim
becerisi, yardýmseverlik, toplumsallýk ,
planlama ve üretim ,liderlik üzerinde
durulacaktýr

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi, Resim
Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak deðerlendirilecektir
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2A.25

Çantam ve Ben

2A.26

2A.27

2A.28

2A.29

2A.30

2A.31

Okula geliþ ve gidiþlerinde
yayalarýn doðru
yanlýþ
davranýþlarýný ayýrt ederek listeler.
Okula geliþ ve gidiþlerinde kendisi
ve baþkalarýnýn güvenliði için
trafik kurallarýna uyar.
Okulla ilgili günlük iþlerini öncelik
sýrasýna koyar.
Kaynak kitaplardan
yararlanacaðýný bilir.

nasýl

Ders araç gereçlerini günlük ders
programýna göre hazýrlar ve
bunlarý uygun bir biçimde kullanýr.
Her iþi belirlenen zaman içinde
yapar.
Okula hazýrlýklý gelmenin önemini
kavrar.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven,
hoþgörü, farklýlýklara saygý, çevreyi tanýma ,
trafik kurallarýna uyma güvenlik ve
korunmayý saðlayabilme becerisi sorumluluk
ve acil durumlarla baþa çýkabilme üzerinde
durulacaktýr.

Okula giderken ve okulda yapýlacak günlük iþlerle
ilgili verilen resimleri ve resimlerle ilgili
cümleleri, öncelik sýrasýna koyarlar. Bir önceki
gün istenen ders araç gereçlerini
getirip
getirmedikleri kontrol edilir. Bu araç gereç ve
çeþitli materyallerle “Üretim Bandý” etkinliði
yapýlýr. Bir kiþinin görevini zamanýnda
yapmamasýnýn yaratabileceði sorunlar üzerinde
tartýþýlýr.
Kitaplýkta Sýkýþýklýk Var!
Kaynak kitaplardan nasýl yararlandýklarý sorulur.
Belirlenen bir konuyu kaynak kitaplardan
yararlanarak araþtýrmalarý istenir.
Taþýtlarýn Sahnesi
Gar, otogar, liman vb. yerlere inceleme gezisi
y a p ý l ý r. B u r a l a r d a b u l u n a n t a þ ý t l a r ý
gözlemlemeleri ve çalýþma kaðýtlarý üzerinde
sýnýflandýrmalarý saðlanýr..

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

TEMA
A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Okulumuzun Yolunda
Okula geliþ ve gidiþlerde
yayalarýn doðru/yanlýþ
davranýþlarý ( Listeleme)

YAPMAM GEREKENLER
Okulla ilgili günlük iþlerini
öncelik sýrasýna koyma
Her iþi belirlenen zaman
içinde yapma

Trafikle ilgili sýnýf içi ve dýþý etkinlikler yapýlýr. MEB
Trafik Güvenliði Öðretmen Kýlavuzu ve tepegöz
yansýlarýndan yararlanarak yayalarýn doðru ve
yanlýþ davranýþlarý ile ilgili çalýþmalar yapýlýr.

Ders araç-gereçlerini
günlük ders programýna
göre hazýrlama, araçgereçleri uygun biçimde
kullanma Kaynak kitaplar,
ansiklopedilerden vs.
yararlanma, kütüphane
üyeliði.

Tanýdýklarýmýz Tanýmadýklarýmýz
“Drama” yöntemiyle tanýdýklarý ve tanýmadýklarý
kiþilerle etkileþim örneklerini canlandýrýrlar.
Dramadan sonra nasýl ve neden sorularýyla
davranýþlarýnýn sebeplerini açýklarlar.

Okul ve çevresinde bulunan deðerlendirilebilir
atýklarý toplarlar. Bu atýklar toplanmasa ve her yer
çöp olsa ne olacaðý sorulur. Toplanan atýklarla
belirledikleri bir çalýþmayý gerçekleþtirirler.
Sýnýfta Tehlike Avý

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

1 Hafta

Yayalar Sýnavda!

Atýklarý Deðerlendirelim

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

SÜRE/AY
EYLÜL

Deprem sýrasýnda bulunduklarý sýnýfta neler
olabileceðini hayal etmeleri istenir. Bir deprem
sýrasýnda sýnýfta tehlike yaratabilecek eþyalar ve
durumlarý tespit ederek öðretmen rehberliðinde

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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SÜRE/AY
1/2 Hafta

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2A.32

Kýsa bir öz geçmiþ hazýrlayarak
kendini tanýtýr.

Ayna Ayna Söyle Bana

2A.33

Kendisi ile arkadaþýnýn fiziksel
özelliklerinin benzerliklerini ve
farklýlýklarýný fark eder.

Cep aynalarýna bakarak fiziksel özelliklerini
oluþturan ana ögeleri fark ederler. Boy ve
kilolarýný aileleriyle birlikle belirleyerek
kaydederler. Sýnýfta kendilerini tanýtýrlar.

2A.34

Ýnsanlar arasýndaki fiziksel
farklýlýklarýn doðal olduðunu
bilir.

Duygularýmýn Yüzleri Var

TEMA
A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

KONULAR ve
KAVRAMLAR
KENDÝMÝ TANIYORUM
Özgeçmiþ
Ben/kendim fiziksel
özeliklerim ( boy, kilo
vb).
Ýnsanlar arasýndaki
farklýlýklarýnýn doðal
olduðunun farkýnda
olma

2A.35

Fiziksel özelliklerini fark ederek
kendini tanýr ve tanýtýr.

2A.36

Duygularýný fark ederek kendini
tanýr ve ifade eder.

2A.37

Neleri kolayca yapabildiðine ve
neleri yapmaktan hoþlandýðýna
karar verir.

2A.38

Ýnsanlarýn yapmaktan zevk
aldýðý þeylerin farklý
olabileceðini bilir.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý ve öz güven
üzerinde durulacaktýr.
Kiþisel niteliklerden kendini tanýma ve
kiþisel geliþimini izleme , yeniliðe açýklýk
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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Çeþitli resimlerden yararlanýlarak duygular ve
duygularýn ifadesi üzerine konuþulur.

Ben Kimim?
Yapabildikleri beceriler ve hoþlandýklarý
durumlarla ilgili resimleri gazete ve dergilerden
kesip yapýþtýrarak kolaj çalýþmalarý yaparlar.

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2A.39

Arkadaþým Özel ve Farklý

2A.40

2A.41

2A.42

Eðitici çalýþmalar ile ilgili olarak
geliþtirilen bir proje üzerinde
arkadaþlarýyla iþ birliði yaparak
çalýþýr.
Bulunduðu eðitici çalýþmalarýn
amaçlarýný gerçekleþtirmek için
arkadaþlarýný güdüler.
Grup çalýþmalarý sýrasýnda
baþka gruplarla dayanýþma
içine girerek kendi grubuna
destek saðlar.
Yapýlacak iþler konusunda
arkadaþlarýný cesaretlendirir.

2A.43

Gerektiðinde arkadaþlarýna
yardýmda bulunur.

2A.44

Özel gün kutlamalarý için plan
yapar.

Seçtikleri
arkadaþlarýyla bir gününü nasýl
geçirdiði ile ilgili röportaj yaparlar. Kendi
yaþantýlarý ile karþýlaþtýrarak benzerlik ve
farklýlýklarý belirlerler.

SÜRE/AY
EYLÜL
1 Hafta

TEMA
A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

Akvaryumdaki Balýklar
Verilen iki resim arasýndaki farklarý bulurlar. Ýkiz
kardeþlerin bile birbirinden farklý olduklarý
vurgulanýr. Ayný ve farklý büyüklük ile renklerde
hazýrlanan balýklar yardýmýyla oluþturulan
akvaryumlarý incelerler. Hangisinin, neden güzel
olduðu sorulur. Her bireyin farklýlýðýyla güzel ve
deðerli olduðu üzerinde konuþulur.

TEMEL BECERÝLER

KONULAR ve
KAVRAMLAR
DUYGULARIM
Okuluyla ve okul
çalýþanlarý ile ilgili duygu
ve düþüncelerinin zaman
içinde deðiþimi ( mutluluk,
mutsuzluk, korku, güven)
okul ve öðretmen
korkusunu yenme, ders
dinleme vb.
Duygularýn, kendisini ve
arkadaþlarýný nasýl
etkilediði?

Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven,
hoþgörü, farklýlýklara saygý, kendini tanýma
ve kiþisel geliþimini izleme ,adalet, saygý,
sevgi, barýþ, etik davranma, iletiþim becerisi,
yardýmseverlik, toplumsallýk , planlama ve
üretim ,liderlik üzerinde durulacaktýr.

YAPMAKTAN ZEVK
ALDIKLARIM
Arkadaþýnýn ve kendisinin
kolayca yapabilecekleri ve
yapmaktan hoþlandýklarý.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Ýnsanlarýn yapmaktan zevk
aldýðý þeylerin farklýlýðý

ARKADAÞ

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

Birlikte çalýþmak ve
oynamak için arkadaþlarýný
örgütleme ( Özel gün
kutlamalarý için plan
yapmak)

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME

Eðitici çalýþmalar ile ilgili
proje geliþtirme ve
arkadaþlarý ile iþbirliði
yaparak çalýþma

Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir

Eðitici çalýþmalarýn kiþisel
geliþime katkýsý
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SÜRE/AY
1 Hafta

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2A.45

Saðlýðýný koruma sorumluluðunu üstlenir.

Küçük Dedektif

2A.46

Okulda saðlýðýný korumak için
yapmasý gerekenleri yazar.

2A.47

Neden dengeli ve düzenli
beslenmesi gerektiðini
araþtýrýr.

TEMA
A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

KONULAR ve
KAVRAMLAR
BESLENME

2A.48

Dengeli ve düzenli beslenmek
için doðal ve saðlýklý ürünleri
tüketir.

2A.49

Okulda dengeli beslenme
davranýþlarýný sergiler.

Bir konu belirlenerek öðrencilere kendilerinin bu
konu ile ilgili ne bildikleri ve ne bilmek istedikleri
sorulur. Öðrenciler konu ile ilgili sorularýný resimli
kaynaklardan yararlanarak cevaplarlar.

Bebekken Ben
Öðrencilerin anne-babalarýna veya yakýn
çevrelerine kendi bebeklikleriyle ilgili sorular
sormalarý istenir.
Edindikleri bilgileri
gerektiðinde sýnýfta sözlü olarak sunarlar.

Öz Geçmiþim

Dengeli ve düzenli
beslenmenin nedenleri

Öðrencilerden, öz geçmiþlerini kendi cümleleriyle
yazarak hazýrlamalarý istenir.

Dengeli beslenmek için
gereken doðal saðlýklý
ürünler

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden kendini tanýma ve
kiþisel geliþimini izleme , yeniliðe açýklýk
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2A.50

Þu Köþe Mutluluk Köþesi

1 Hafta

Sýnýf dört duygu köþesine (mutluluk, mutsuzluk,
korku, güven) bölünür. Öðrenciler hissettikleri
duygulara göre bu köþelerden birini seçer ve
sebebini açýklarlar.

TEMA

Öðretmeni ve arkadaþlarýyla
iletiþim kurarken nezaket
ifadeleri kullanýr.

SÜRE/AY
EYLÜL

2A.51

Özensiz iletiþimin yaratacaðý
sorunlarý belirler.

2A.52

Okuldaki eðitici kollardan
birinde görev alýr.

Benim Gibi Yap

2A.53

Görev aldýðý eðitici kollardaki
sorumluluklarýný yerine getirir.

“Ayna” tekniði ile eþler hâlinde
bakým rollerini canlandýrýrlar.

2A.54

Okuldaki iletiþim araçlarýný
tanýr.

Reçete

2A.55

Okulun iletiþim araçlarýnýn
numaralarýný veya adreslerini
öðrenir.

Soru cevap yöntemi ile saðlýklarýný koruma
sorumluluklarýný yerine getirip getirmedikleri
tartýþýlýr. Öðrenciler doktor rolüne girerek
saðlýksýz bir çocuðun saðlýðýný korumak için neler
yapmasý gerektiðini belirten bir reçete yazarlar.

2A.56

Okulla ilgili iliþkilerinde iletiþim
araçlarýný kullanýr.

2A.57

Okuldaki herhangi bir iletiþim
aracýnýn nasýl kullanýldýðýný
gözlemler.

A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ
çeþitli kiþisel

Tabaðýma Alýyorum
Verilen besin gruplarýnýn resimleri arasýndan
doðal ve saðlýklý olanlarý seçmeleri istenir.
Öðrencilerden, tanýdýklarý yetiþkinlerle “evde
hazýrlanan yiyeceklerin, niçin ayak üstü atýþtýrýlan
yiyeceklere tercih edilmesi gerektiði hakkýnda bir
röportaj yapmalarý istenir.
Çiçeðin Açtý Mý?

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden saðlýk ve arkadaþlýk
üzerinde durulacaktýr

Arkadaþ iliþkilerinde hangi davranýþlarýn olumlu
olduðunu belirlerler. Her doðru davranýþ için,
yapýlan çiçekler üzerine öðrencinin adý ve olumlu
davranýþý yazýlarak pekiþtireç verilir.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

SAÐLIK
Kiþisel bakým
(Gerektiðinde
büyüklerinden yardým
alarak yaptýklarý)
Saðlýðýný korumak için
okulda yapýlmasý
gerekenler
( özellikle giyimden
bahsedilecek)
OKULDA GÖREV VE
SORUMLULUKLARIMIZ
Nezaket ifadeleri kullanma
( Öðretmeni ve arkadaþlarý
konuþurken)
Özensiz iletiþimin
yaratacaðý sorunlar.

Sen Öyle Söyleyince…

EÐÝTÝCÝ KOLLAR

Verilen boþluk tamamlama cümlelerini eþler
hâlinde karþýlýklý olarak tamamlamalarý saðlanýr.
Gönüllü öðrenciler yaþadýklarý deneyimleri sýnýfla
paylaþýrlar.

Görevler, sorumluluklar.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

KONULAR ve
KAVRAMLAR

Duygu Posteri
Gazete ve dergilerden kestikleri çeþitli resim ve
yazýlar yardýmýyla okul, öðretmen ve
arkadaþlarýyla ilgili duygu ve düþüncelerini
yansýttýklarý poster hazýrlarlar.
Sihirli Sözcükler
Öðretmenin söylediði kaba ve nazik kelimelerle
kurulmuþ cümleler karþýsýnda hissettiklerini
paylaþýrlar.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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ILETÝÞÝM
Okul yaþantýmýzda
iletiþim. Okuldaki iletiþim
araçlarý (telefon, faks,
internet)
Okulun iletiþim araçlarý
numaralarý veya adresleri

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2A.58

Okula geliþ gidiþlerde
gözlemlediði taþýtlarý
sýnýflandýrýr.

Çantam ve Ben

2A.59

Okula geliþ gidiþlerde
gözlemlediði taþýtlarýn
özelliklerini bilir.

A- BEN ve ARKADAÞIM
OKULDAYIZ

2A.60

Okula geliþ ve gidiþlerinde
yayalarýn doðru
yanlýþ
davranýþlarýný ayýrt ederek
listeler.

KONULAR ve
KAVRAMLAR

2A.61

Okula geliþ ve gidiþlerinde
kendisi ve baþkalarýnýn
güvenliði için trafik kurallarýna
uyar.

SÜRE/AY
1 Hafta

TEMA

OKULA GELÝÞ VE
GÝDÝÞLERÝM
Okula geliþ ve gidiþlerde
karþýlaþtýðýmýz taþýtlar ve
türlerine göre
sýnýflandýrma.

Okula giderken ve okulda yapýlacak günlük iþlerle
ilgili verilen resimleri ve resimlerle ilgili
cümleleri, öncelik sýrasýna koyarlar. Bir önceki
gün istenen ders araç gereçlerini
getirip
getirmedikleri kontrol edilir. Bu araç gereç ve
çeþitli materyallerle “Üretim Bandý” etkinliði
yapýlýr. Bir kiþinin görevini zamanýnda
yapmamasýnýn yaratabileceði sorunlar üzerinde
tartýþýlýr.
Kitaplýkta Sýkýþýklýk Var!
Kaynak kitaplardan nasýl yararlandýklarý sorulur.
Belirlenen bir konuyu kaynak kitaplardan
yararlanarak araþtýrmalarý istenir.
Taþýtlarýn Sahnesi
Gar, otogar, liman vb. yerlere inceleme gezisi
y a p ý l ý r. B u r a l a r d a b u l u n a n t a þ ý t l a r ý
gözlemlemeleri ve çalýþma kaðýtlarý üzerinde
sýnýflandýrmalarý saðlanýr..

DÝKKAT EDELÝM
Trafik kurallarý (Kendisinin
ve baþkalarýnýn güvenliði
için ).

Yayalar Sýnavda!
Trafikle ilgili sýnýf içi ve dýþý etkinlikler yapýlýr. MEB
Trafik Güvenliði Öðretmen Kýlavuzu ve tepegöz
yansýlarýndan yararlanarak yayalarýn doðru ve
yanlýþ davranýþlarý ile ilgili çalýþmalar yapýlýr.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven,
hoþgörü, farklýlýklara saygý, çevreyi
tanýma,trafik kurallarýna uyma güvenlik ve
korunmayý saðlayabilme becerisi
sorumluluk ve acil durumlarla baþa
çýkabilme üzerinde durulacaktýr.

Tanýdýklarýmýz Tanýmadýklarýmýz
“Drama” yöntemiyle tanýdýklarý ve tanýmadýklarý
kiþilerle etkileþim örneklerini canlandýrýrlar.
Dramadan sonra nasýl ve neden sorularýyla
davranýþlarýnýn sebeplerini açýklarlar.
Atýklarý Deðerlendirelim

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Okul ve çevresinde bulunan deðerlendirilebilir
atýklarý toplarlar. Bu atýklar toplanmasa ve her yer
çöp olsa ne olacaðý sorulur. Toplanan atýklarla
belirledikleri bir çalýþmayý gerçekleþtirirler.
Sýnýfta Tehlike Avý

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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Deprem sýrasýnda bulunduklarý sýnýfta neler
olabileceðini hayal etmeleri istenir. Bir deprem
sýrasýnda sýnýfta tehlike yaratabilecek eþyalar ve
durumlarý tespit ederek öðretmen rehberliðinde
gerekli önlemleri alýrlar.

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2B.1

Aile kavramýný tanýmlar.

5 Duyu Gezintide

2B.2

Ailesini tanýr ve Tanýtýr.

2B.3

Ailede dayanýþma ve iþbirliðinin
önemini vurgular.

Ýnsanlarýn hangi duyularý ile iletiþim kurduklarýný
gözlemlemeleri istenir. “Soru- cevap” yöntemi ile
konuyla ilgili sorularý cevaplarlar. Hazýrlanan
“Kare Bulmaca” birlikte tamamlanýr.

2B.4

Aile içindeki davranýþlarýn nasýl
olmasý gerektiði üzerinde
yaþantýlarýndan örnekler verir.

2B.5

Çeþitli ortamlarda baþkalarýyla
iletiþim kurarken hangi
duyulardan yararlandýðýný
açýklar.

2B.6

2B.7

Ailesi ve yakýn çevresiyle olan
iliþkilerini geliþtirmek için yeni
fikirler öne sürer.
Aileyi ilgilendiren konularda
karar alýnýrken görüþ bildirir.

2B.8

Aile içinde kimin kime, nasýl
yardým ettiðini gözlemler.

2B.9

El-göz koordinasyonunu ve el
becerilerini geliþtirebilecek aile
içi görevleri üstlenmeye istekli
olur.

2B.10

Aile içinde görev paylaþýmýna
katýlýr, üzerine düþen görevi
yapmaktan mutluluk duyar.

2B.11

Aile içinde üstlenebileceði
görevlerle ilgili yeni fikirler
üretir.

2B.12

Evde uyulmasý gereken
kurallarýn belirlenmesine
katkýda bulunur.

2B.13

Evde uygun bir öðrenme
ortamý yaratmak için
büyüklerinden yardým alýr.

2B.14

Aile bireylerinin iþ ve mesleklerini tanýr.

TEMA

Benim de Sözüm Var!
Aileleri ve yakýn çevreleriyle iliþkilerinde
karþýlaþtýklarý bir problemi (eve kedi-köpek veya
yeni bir eþya alýnmasý, tatile nereye gidileceði vb.)
aile üyelerinin rollerine girerek canlandýrýrlar.
“Drama” yöntemiyle aile içinde karara katýlma
deneyimi kazanmalarý saðlanýr.

Birlikten Kuvvet Doðar
Verilen araþtýrma kâðýdýndaki yönergelere göre
aile içinde kimin kime hangi konuda yardým
ettiðini belirlerler. Öðrencilerin aileleriyle iþ birliði
kurularak aile üyelerinin katýldýðý “Temizlik
Oyunu”nu oynamalarý istenir. Evlerinde
oynadýklarý bu oyunla ilgili duygu ve
düþüncelerini yazýlý olarak sunarlar. Aile içinde
baþka hangi görevleri üstlenilebileceði ile ilgili
“beyin fýrtýnasý” yapýlýr.

KONULAR ve
KAVRAMLAR
AÝLE NEDÝR?
Aileyi tanýma.
AÝLEMDE DAYANIÞMAÝÞBÝRLÝÐÝ
AÝLE ÝÇÝNDEKÝ
DAVRANIÞLAR:
Odaya girerken kapýyý
çalma, özel eþyalarý
almama vs.
Yemekte görgü kurallarý
Tutumlu olma
AÝLEMDEKÝ MESLEKLER

Kim Yardým Edecek?
“Nasýl çalýþtýðýnýzda daha iyi öðreniyorsunuz?”
sorusu yöneltilir. Alýnan cevaplardan yola çýkarak
uygun öðrenme ortamlarýnýn özellikleri belirlenir.
Bu öðrenme ortamlarýný oluþturmak için
ailelerinden nasýl yardým alabilecekleri ifade
edilir.

Kiþisel niteliklerden iletiþim becerisi,
sorumluluk, yeniliðe açýklýk, yaratýcý
düþünme becerisi, sevgi ve yardýmseverlik
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

1 Hafta

B- BEN, AÝLEM
ve YUVAM

TEMEL BECERÝLER

AÇIKLAMALAR

SÜRE/AY
EYLÜL

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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SÜRE/AY
1 Hafta

TEMA
B- BEN, AÝLEM
ve YUVAM

KONULAR ve
KAVRAMLAR
AKRABALARIM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2B.15

Akrabalýðýn önemini vurgular.

Hoþgör Ailesi

2B.16

Akrabalarýný tanýr ve tanýtýr.

2B.17

Ailesi ve akrabalarýyla nasýl bir
iletiþim içinde olduðunu
açýklar.

2B.18

Ailesinde ve akrabalarý arasýnda
olumlu deðerlere ne kadar
önem verildiðini gözlemler.

2B.19

Ye m e k y e r k e n u y u l m a s ý
gereken görgü kurallarýnýn
nedenlerini açýklar.

2B.20

Ýletiþim araçlarýný yerinde ve
doðru kullanýr.

ÝLETÝÞÝM
Ailemiz ve Akrabalarýmýz
ile iletiþim.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden iletiþim becerisi,
sorumluluk, yeniliðe açýklýk, yaratýcý
düþünme becerisi, sevgi ve yardýmseverlik
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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Öðretmen tarafýndan araþtýrma kâðýdýna
hoþgörü ve sevgi ile ilgili ifadeler yazýlýr.
Öðrenciler ailelerinde ve akrabalarý arasýnda bu
davranýþlarý gözlemleyerek araþtýrma kâðýdýna
iþaretlerler. Gönüllü öðrenciler bulgularýný sýnýfla
paylaþýrlar.

Sofrada
“Rol oynama” tekniði ile bir ailenin sofrada
yemek yemesini canlandýrýrlar. Oyun sonrasýnda
izleyenler ve oynayanlar yemekte uyulmasý
gereken görgü kurallarýný tartýþýrlar.

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2B.21

Yuvasý Hangisi?

2 Hafta

“Karýncalar ev yapsaydý nasýl yaparlardý?”
sorusuyla çeþitli hayvanlarýn farklý özellikte
yuvalarý olduðuna dikkat çekilir. Öðrenciler
hayvanlar ve yuvalarý ile ilgili resimli kartlarý
eþleþtirirler.

TEMA

Her canlýnýn farklý özelliklere
sahip bir yuvasý olduðunu fark
eder.

2B.22

Evini “eþsiz” kýlan ayýrt edici bir
özelliði belirtir.

2B.23

Evindeki bitki ve hayvanlarýn
ihtiyaçlarýný karþýlamak için
sorumluluk alýr.

2B.24

Evindeki alet ve makineleri
güvenli bir þekilde kullanmak
için
uyulmasý gereken
kurallarla ilgili sorular sorar.

2B.25

Kendisinin ve ailesinin
güvenliði için evde güvenlik
kurallarýna uyar.

2B.26

Evde meydana gelebilecek
tehlikeli ya da acil durumlarda
ne yapmasý gerektiðini
uygulayarak gösterir.

2B.27

Ailesindeki kiþilerin ve
akrabalarýnýn iþ ve mesleklerini
hatýrlar.

2B.28

Komþuluðun önemini vurgular.

2B.29

Komþularýný tanýr ve tanýtýr.

2B.30

Komþularýnýn iþ ve meslekleriyle
ilgili bilgi edinir.

2B.31

Ýhtiyaç ve isteklerinin neler
olduðuna karar verir.

Evim Evim Güzel Evim

Kiþisel niteliklerden iletiþim becerisi,
sorumluluk, yeniliðe açýklýk, yaratýcý
düþünme becerisi, sevgi ve yardýmseverlik
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

B- BEN, AÝLEM
ve YUVAM

Kendi evini herkesin evinden eþsiz kýlan özellikleri
listelemeleri ve listelerindekileri okumalarý
istenir.Arkadaþlarýnýn listesindekilerden farklý
olan ve evini eþsiz kýlan bir özelliði seçer ve
belirtirler.

EVÝMÝZ

Çiçekler Hiç Ölür Mü?

CANLILARIN YUVALARI

“Çiçekler Hiç Ölür Mü?” hikâyesi okunur.
Öðrenciler hikâyenin sonunu tamamlarlar. Sýnýfa
toprak, saksý ve fide getirmeleri istenir. Öðretmen
rehberliðinde dikilen fideleri, evlerine götürerek
bakýmlarýný üstlenmeleri istenir.Belli aralýklarla
sýnýfa getirilen bitkilerin büyüme ve geliþimi
birlikte gözlemlenir.
Eþyalarýn Þikayetleri
Zarar gören eþyalarýn, zarar veren öðrencinin ve
öðretmenin hakim olarak rol aldýðý bir mahkeme
ortamý canlandýrýlýr. Zarar gören eþyalarýn þikayeti
ve zarar veren öðrencinin savunmasý dinlenir.
Zarar veren öðrenciye hakim tarafýndan “Zarar
verdiðin eþyanýn yerinde olsan ne hissederdin?”
sorusu yöneltilir. Bir eþyaya bilerek zarar verip
vermedikleri sorulur. Bir eþyaya zarar vermenin
sakýncalarýnýn neler olduðu tartýþýlýr.
Kaza Geliyorum Demez

TEMEL BECERÝLER

SÜRE/AY
EYLÜL

Evde uyulmasý gereken güvenlik kurallarý ile ilgili
olay kartlarý, oluþturulan gruplara daðýtýlýr. Oluþ
sýrasýna göre olay kartlarýný dizerler. Olaylarý
sonuca baðlamalarý istenir. Sonuçlar ve ne
yapýlmasý gerektiði tartýþýlýr.
Komþularýmýzý Tanýyalým
Ýhtiyaç ve isteklerim nelerdir?

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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KONULAR ve
KAVRAMLAR
ÇEVRE

EVÝMÝZÝ TANIYALIM
Adres -Telefon Numarasý
Evimizdeki Alet ve
Makineler
Evimizdeki Tehlikeler

KAYNAKLARI DÝKKATLÝ
KULLANALIM
KOMÞULARIMIZ
BEN
Ýtiyaç ve isteklerimiz

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2B.32

Vücudunu tanýr.

Vücudumuzu Tanýyalým

2B.33

Vücudunun bölümlerini tanýr.

Hangi Mevsimdeyiz Acaba?

TEMA

2B.34

Duyu organlarýný ve iþlevlerini
açýklar.

B- BEN, AÝLEM
ve YUVAM

2B.35

Ýç organlarýný ve iþlevlerini açýklar.

2B.36

Hangi mevsimde olduðumuzu
mevsimin de özelliklerini
düþünerek söyler.

2B.37

Kýþ mevsiminde çevresindeki
deðiþiklikleri keþfeder.

2B.38

Kýþ mevsiminde çevresinde
yetiþen
meyve ve sebzeleri
tanýr.

2B.39

Kýþ mevsiminde çevresinde
yetiþen ülkesine özgü meyve
ve sebzeleri tanýr.

SÜRE/AY
2 Hafta

KONULAR ve
KAVRAMLAR
VÜCUDUMUZU
TANIYALIM
Vücudumuzun bölümleri
Duyu organlarýmýz
Ýç organlarýmýz ve iþlevleri

KiÞ MEVSÝMÝ
Kýþ mevsiminin belirtileri
Kýþ mevsiminin aylarý
Kýþ mevsimindeki
yiyeceklerimiz

2B.40 Ailesinin ve çevresindeki
insanlarýn kýþ mevsimine nasýl
hazýrlandýklarýný gözlemler.

TEMEL BECERÝLER
Fen ve Doða becerileri üzerinde
durulacaktýr
Kiþisel niteliklerden doða ve çevreye saygý
ile araþtýrma becerisi üzerinde
durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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Kýþ mevsimi ile ilgili tartýþma ve araþtýrma
etkinlikleri düzenlenerek çocuklarýn aktif
olabileceði durumlar yaratýlýr.

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2B.41

Kendim Olmak Ne Güzel!

2 Hafta

Saðlýk ile ilgili bir hikâye okunur. Hikâyedeki
kahramanýn yaþadýklarý ile ilgili duygu ve
düþüncelerini ifade ederler.

TEMA

Fiziksel özelliklerini tanýyarak
olumlu bir beden imgesi
geliþtirir.

2B.42

Organlarýn iþlevleri ile saðlýklý
yaþam arasýndaki iliþkiyi kavrar.

2B.43

Kiþisel bakýmýný ihmal etmenin
yol açacaðý sorunlarý araþtýrýr.

2B.44

Kiþisel eþyalarýný özenli kullanýr.

2B.45

Baþkalarýnýn özel eþyalarýný izin
almadan kullanmaz;
baþkalarýnýn eþyalarýna ve
kamu malýna zarar vermez.

2B.46

2B.47

Dengeli ve düzenli beslenme ile
büyüme arasýndaki
iliþkiyi
kavrar.

Jimnastik Yaparken Neler Oluyor?

2B.49

Aile bireylerinin iþ ve okula nasýl
gidip geldiklerini açýklar.
Ailesiyle bir yere giderken trafik
kurallarýna nasýl/ne þekilde
uyduðunu açýklar.

2B.51

Ailesiyle bir yere giderken trafik
kurallarýna ne þekilde uyacaðýný
tartýþýr.

2B.52

Aile bireylerinin iþ ve okula
hangi taþýtlarla gidip
geldiklerini açýklar.

2B.53

Ailesiyle bir yerden bir yere
giderken hangi taþýtlarý
kullandýklarýný söyler.

2B.54

Evinin
çevresinde gördüðü
taþýtlarýn adlarýný söyler.

2B.55

Evinin çevresinde gördüðü
taþýtlarýn hangi taþýmacýlýkta
kullanýldýðýný söyler.
Þubat tatilinin gerekliliðini
kavrar.

2B.57 Þubat tatili ile ilgili planlar yapar.

Spor salonu ya da bahçede jimnastik hareketleri
yaptýrýlýr. Bu hareketlerden sonra nefes alýp verme
ve kalp atýþ hýzlarýna dikkat çekilerek sporun
vücudumuza yararý açýklanýr.
Tellerdeki Sesler

Kiþisel niteliklerden iletiþim becerisi,
sorumluluk, yeniliðe açýklýk, yaratýcý
düþünme becerisi, sevgi ve yardýmseverlik
üzerinde durulacaktýr.

KONULAR ve
KAVRAMLAR
SAÐLIKLI OLALIM
Kiþisel bakým
Dengeli ve düzenli
beslenme

TAÞITLAR
Ýþ ve okula gidiþ geliþler
Trafik kurallarý
Çevre
Taþýt

Sýnýfa elde bir oyuncak telefonla girilerek
öðrencilerin dikkatini çekinceye kadar biriyle
telefonda konuþuyormuþ gibi yapýlýr. Öðrencilere
yapýlan telefon konuþmasýyla ilgili çeþitli sorular
sorulur. Öðrenciler ikili olarak eþleþtirilir ve
birbirleriyle telefon konuþmasý yapmalarý istenir.
Telefon ile konuþma kurallarý ve diðer iletiþim
araçlarýný kullanma kurallarý tartýþýlýr.
Þoför Amca Dikkat!
MEB Trafik Güvenliði Öðretmen Kýlavuzu ve
tepegöz yansýlarý kullanýlarak görme ve görülme
kavramlarý tanýtýlýr. Okul bahçesinde koþma
alýþtýrmalarý yaptýrýlarak trafikteki riskler fark
ettirilir.
Bu Ne Sesi?
Taþýtlarýn sesleriyle ilgili çocuk þarkýsý dinlenir.
Þarkýda geçen seslerin dýþýnda trafikte hangi
sesleri duyduklarý sorulur. Bu sesleri taklit ederler.
Gözleri kapalý olarak dinletilen seslerin kaynaðýný
bulurlar.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
TEMEL BECERÝLER

B- BEN, AÝLEM
ve YUVAM

Diþler Nasýl Çürür?
Öðretmen rehberliðinde yumurta kabuðunu
sirke, su, kahve, kola ve su içinde bekleterek
gözlemlerler. Diþlerin nasýl çürüdüðü ile bu
gözlemler arasýnda baðlantý kurmalarý saðlanýr.

Saðlýklý büyüme ve geliþme ile
spor arasýndaki iliþkiyi kavrar.

2A.56

Kalp, akciðer, mide ile ilgili resimler ve yansýlar
kullanýlarak bu organlarýn iþlevleri tanýtýlýr.
Saðlýklý yaþam ile organlarýn iþlevleri arasýnda
iliþki kurmalarý saðlanýr.

Dengeli ve düzenli beslenmek
için neler yapmasý gerektiðini
araþtýrýr.

2B.48

2B.50

Paha Biçilemez Makine

SÜRE/AY
EYLÜL

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak deðerlendirilecektir
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Taþýmacýlýk

ÞUBAT TATÝLÝ

SÜRE/AY
2 Hafta

TEMA
C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR
EVÝM EVÝM GÜZEL EVÝM
Yaþadýðý yer ve adresi
YÖNLERÝ ÖÐRENELÝM
Güneþin dünya
etrafýndaki hareketi,
doðu-batý kavramý
Evini ve çevresini tarif
etme ( Kuzey-güneydoðu-batý )

KAZANIMLAR
2C.1

ETKÝNLÝKLER

Güneþin doðuþunu ve batýþýný
gözlemleyerek doðu ve batý
kavramlarýný kavrar.

Güneþi Seyredelim
Güneþin doðuþu ve batýþý ile ilgili bir film
seyredilir. Okul bahçesinde doðu ve batý yönleri
gösterilir. Ev ve okulu gösteren resimli bir harita
verilir. Bu harita üzerinde evi konum ile ilgili temel
kavramlarý (saðýnda, solunda, önünde,
arkasýnda, vb.) kullanarak tarif ederler. Kendi
evinin yerini de konum ile ilgili temel kavramlarý
kullanarak tarif etmeleri istenir.

2C.2

Evinin yerini konum ile ilgili
temel kavramlarý kullanarak
bildiði yere göre tarif eder.

2C.3

Nerede yaþadýðýný ve adresini
bilir.

2C.4

Evini ve çevresini yönleri
kullanarak tarif eder.

2C.5

Bulunduðu köy veya þehri tasvir
eder.

Yön Bulma Oyunu

2C.6

Bulunduðu bölgenin muhtarýný
tanýr.

Saðým, Solum Önüm Arkam Ebe

2C.7

Bulunduðu bölgenin baðlý
olduðu belediyenin belediye
baþkanýný tanýr.

2C.8

Ya þ a d ý ð ý y e r d e k i h i z m e t
kurumlarýndan saðlýk
kurumlarýnýn (saðlýk ocaðý ve
hastane) yerini ve hizmet
amaçlarýný söyler.

NEREDE YAÞADIÐIMI
BÝLÝYOR MUSUN?
Bulunduðu yeri tarif etme
( Köy/Þehir )

2C.9

Ya þ a d ý ð ý y e r d e k i h i z m e t
kurumlarýndan emniyet
kurumlarýnýn (polis ve itfaiye)
yerini ve hizmet amaçlarýný
söyler.

HÝZMET KURUMLARIMIZ
VE MESLEKLER
Yaþadýðý yerdeki hizmet
kurumlarý ve hizmet
amaçlarý
Bulunduðu bölgenin
muhtar ve belediye
baþkanýný tanýma
Saðlýk hizmet kurumu
(Saðlýk ocaðý, hastane,
eczane)
Emniyet hizmet kurumu
(Polis, karakol, itfaiye)
Ýletiþim hizmet kurumu
(Telekominikasyon, posta)
Eðitim hizmet kurumu
(Okul)

2C.10

Ya þ a d ý ð ý y e r d e k i h i z m e t
kurumlarýndan sosyal hizmet
kurumlarýnýn (telefon ve posta)
yerini ve hizmet amaçlarýný
söyler.

Adres Tekerleme

Hadi Anlat Bakalým
Muhtar Amcayý ve Belediye Baþkanýný Ziyaret
Gezi-Gözlem -Ýnceleme
Röportaj

2 C . 1 1 Ya þ a d ý ð ý y e r d e k i h i z m e t
kurumlarýndan eðitim hizmeti
kurumlarýnýn (okullar) yerini ve
hizmet amaçlarýný söyler.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ,
sevgi ve saygý ile izleme, kendini tanýma,
kiþisel geliþimini takip edebilme, çevreyi
tanýma, çevre ve doðaya saygý ile araþtýrma
becerisi üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME

Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2C.12

Kuyudan Kimi Çekelim?

1 Hafta

“Kuyudan Kimi Çekelim?” oyunu ile mesleklerin
özellikleri fark ettirilir. Yakýn çevresindeki kiþilerle
(akrabalarý ve aile yakýnlarý ile) iþ ve meslekleri
hakkýnda görüþmeler yaparak görüþme
sonuçlarýný sýnýfta sunarlar.

TEMA

Yakýn çevresindeki kiþilerin iþ ve
meslekleriyle ilgili gözlemler
yaparak çeþitli mesleklerin
benzerliklerini ve farklýlýklarýný
ayýrt eder.

2C.13

Ya r d ý m
mesleklerinde
çalýþanlarý tanýr ve bu kiþilerin
hayatýmýzý kolaylaþtýrmak için
neler yaptýklarýný açýklar.

2C.14

Her iþ ve mesleðin gerekli ve
saygýn olduðunu taktir ederek
herhangi bir mesleðin
insanlarýn hangi ihtiyaçlarýný
karþýlamaya yönelik olduðunu
araþtýrýr.

2C.15

2C.16

Gerektiðinde kendi evini
bulabilmek için neler yapmasý
ve yardým almak için kime
baþvurmasý gerektiði ile ilgili
sorular sorar.
Acil durumlarda, evinin adresini
ve telefon numarasýný, annebabasýna veya baþka bir aile
büyüðüne nasýl ulaþabileceðini
söyler.

Kaybolursam

SÜRE/AY
EYLÜL

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR

“Top Tavþan” isimli resimli hikâye okunur.
Hikâyedeki kahramanýn davranýþýyla ilgili sorular
sorulur. Kendileri kaybolduðunda ne yapmalarý
gerektiði konusunda fikirler üretirler.

YAKIN ÇEVREMÝZDEKÝ
DÝÐER MESLEKLER

Yardýma Koþan Telefonlar

Yakýn çevresindeki
meslekler (ev, mahalle,
bölge, ülke)

Öðrenciler ev adreslerini, telefon numaralarýný ve
acil durumlarda ulaþýlmasý gereken kiþileri,
kurumlarý ve bunlarýn telefon numaralarýný
verilen kartlara yazarlar.

Sahip olmak istediði
meslekler

ÇEVRE ACÝL DURUMLAR
Acil durumlarda yardým
nereden- kimden alýnýr?

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden araþtýrma becerisi
güvenlik ve korunmayý saðlayabilme
becerisi doðal afetlerden korunma doða ve
çevreye saygý üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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SÜRE/AY
1 Hafta

TEMA

KAZANIMLAR

KIBRIS ADASI
Ada
Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý
Rum ( Adanýn kuzeyinde
Türk'lerin , güneyinde
Rum'larýn yaþadýðý
belirtilecektir)
GÜZEL ÜLKEMÝZ
Ülkesinin adý, bayraðý,
baþkenti, büyük þehirleri,

KKTC'yi Tanýtýcý Afiþ Hazýrlama

2C.17

Ada kavramýný algýlar.

2C.18

Adadaki Türk ve Rum
varlýðýndan haberdar olur.

2C.19

Ülkesinin künyesini (Ülkesinin
adý, bayraðý, baþkenti, büyük
þehirleri, milli eðitim ve kültür
bakaný, baþbakaný ve cumhurbaþkanýný) bilir.

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR

ETKÝNLÝKLER

2C.20

Kendisinin bir KKTC vatandaþý
olduðunu vurgular.

2C.21

Büyüklerinin KKTC kimlik kartýný
inceler.

2C.22

Baþka köylerde ve þehirlerde
yaþayan akraba ve arkadaþlarýndan bahseder.

2C.23

Baþka köylerde ve þehirlerde
yaþayan akraba ve arkadaþlarýndan nasýl iletiþim kurduðunu /
haberleþtiðini anlatýr.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ,
sevgi ve saygý ile izleme, kendini tanýma,
kiþisel geliþimini takip edebilme , çevreyi
tanýma, çevre ve doðaya
saygý ile
araþtýrma becerisi üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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KKTC Kimlik Kartý Hazýrlama

Tartýþma ve Kiþisel Hikayeler Oluþturma

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2C.24

Liderler ve Takipçiler

2 Hafta

TEMA

Ülkesinin yönetim biçimini bilir.
(Cumhuriyet, cumhurbaþkaný,
baþbakan ve meclis,
milletvekili)

2C.25

LÝDERLÝK (Dr. Fazýl Küçük ve M.
Kemal Atatürk)

Atatürk'ün Türk toplumunun yaþantýsýný
deðiþtiren çalýþmalarýndan örnekler verilerek
Atatürk'ün sýnýf düzeyine uygun bir anýsý okunur.
“Liderler ve Takipçiler” oyunu oynatýlýr. Günlük
hayatta aldýklarý liderlik rollerine örnekler verirler.

2C.26

Liderin baþkalarýný güdüleyen
ve baþkalarýna yol gösteren kiþi
olduðunu fark eder.

Bir Baþkadýr Benim Memleketim

2C.27

Günlük hayatta karþýlaþtýðý
liderlerden örnekler verir.

2C.28

Liderlerin, toplumlarýn
yaþantýlarýný nasýl
deðiþtirdiðini açýklayarak
geçmiþte ve günümüzdeKýbrýs
Türk toplumuna liderlik yapan
kiþiler hakkýnda sorular sorar.

2C.29

2C.30

Günlük hayatta hangi
ortamlarda liderlik rolü aldýðýný
açýklar.
Yaþadýðý yerleþim biriminin ve
vatanýnýn kendisi için özel bir
yer olduðunu fark ederek
ülkesini de bir “yuva” olarak
görür.

2C.31

KKTC Kurulmadan önceki
dönemi araþtýrýr.

2C.32

Kýbrýs'ta Rum ve Türk olmak
üzere iki toplumun yaþadýðýný
fark eder.

2C.33

Geçmiþte iki toplum arasýnda
yaþanan sorunlarý tartýþýr.

2C.34

KKTC'nin kendi için önemini
tartýþýr.

2C.35

KKTC'nin nasýl bir ülke olmasý
gerektiðini kendi görüþleriyle
ifade eder.

2C.36

Yakýn çevresindeki tarihi
deðerlerden haberdar olur.

Mahalle, semt, ilçe, il, ülke ve vatan kavramlarý iç
içe geçen ve gittikçe büyüyen kutucuklar
yardýmýyla tanýtýlýr. Sýnýf dört gruba ayrýlýr.
Yaþanan yerleþim biriminin çeþitli özellikleri
gruplara daðýtýlýr. Her grup içerikte neler
olabileceðini belirler. Yerleþim biriminin
özellikleriyle ilgili canlandýrmalar yaparlar.
Gruplarýn canlandýrmalarý üzerine sýnýfça
yaþanan yerleþim birimini ve ülkesini eþsiz kýlan
özellikler tartýþýlýr. Türkiye Cumhuriyeti'nin
Atatürk'ün önderliðinde kurulduðu belirtilir.

SÜRE/AY
EYLÜL

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR
ÜLKEMÝZÝN NASIL
YÖNETÝLDÝÐÝNÝ BÝLÝYOR
MUSUNUZ?
Liderlik ve Cumhuriyet
Ülke
KKTC
Ülkesinin yönetim biçimi
Cumhurbaþkaný

Bir Varmýþ Bir Yokmuþ Eskiden Neler Olmuþ

Baþbakan
Milletvekili

Tartýþma ve Kiþisel Hikayeler Oluþturma

Bakan
Lider- Dr Fazýl Küçük
Mustafa Kemal Atatürk

Röportaj

ZAMAN ÝÇÝNDE KIBRIS
(ESKÝDEN VE ÞÝMDÝ
KKTC kurulmadan önceki
dönem
Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý
Rumlar

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Geçmiþte iki toplum
arasýndaki durum
KKTC'nin önemi

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden
kariyer planlama
farklýlýklara saygý yeniliðe açýklýk liderlik
sevgi ve kültürel deðerleri koruma ve
geliþtirme saðlýðýný koruma üzerinde
durulacaktýr.
Kiþisel niteliklerden araþtýrma becerisi
güvenlik ve korunmayý saðlayabilme
becerisi doðal afetlerden korunma doða ve
çevreye saygý üzerinde durulacaktýr.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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TARÝHÝ DEÐERLERÝMÝZ,
KÜLTÜRÜMÜZ VE DOÐAL
GÜZELLÝKLERÝMÝZ
Ya k ý n ç e v r e s i n d e v e
ülkesindeki tarihi deðerler,
kültür örüntüleri ve doðal
güzellikler.

SÜRE/AY
2 Hafta

TEMA
C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR
ÝLKBAHAR DA GELMÝÞ
Çevredeki BitkilerdekiHayvanlardaki
deðiþiklikler
Çevresinde ülkesine özgü
yetiþen meyve ve sebzeler
Ailede ve çevrede ilkbahar
mevsimine hazýrlýk
çalýþmalarý.
Ýlbahar mevsiminin aylarý

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2C.37

Ülkesindeki bitki örtüsü ve
doðal zenginlikleri tanýr.

Gezi-Gözlem -Ýnceleme

2C.38

Ülkesindeki iklimi özellikleriyle
inceler.

Röportaj

2C.39

Hangi mevsimde olduðumuzu
mevsimin de özelliklerini
düþünerek söyler.

Tartýþma ve Kiþisel Hikayeler Oluþturma

2C.40

Ýlkbahar mevsiminde
çevresindeki deðiþiklikleri
keþfeder.

Hangi Mevsimdeyiz Acaba?
Ýlkbahar mevsimi ile ilgili tartýþma ve araþtýrma
etkinlikleri düzenlenerek çocuklarýn aktif
olabileceði durumlar yaratýlýr.

2C.41

Ýlkbahar mevsiminde
çevresinde yetiþen ülkesine
özgü meyve ve sebzeleri tanýr.

2C.42

Ailesinin ve çevresindeki
insanlarýn Ýlkbahar mevsimine
nasýl hazýrlandýklarýný
gözlemler.

2C.43

Ýlbahar mevsimin aylarýný bilir.

2C.44

Ýlkbahar mevsiminde saðlýðýna
nasýl dikkat edeceðini bilir.

Röportaj

2C.45

Saðlýklý olmak için yaþadýðý
çevreyi temiz tutmaya özen
gösterir.

Tartýþma ve Kiþisel Hikayeler Oluþturma

Gezi-Gözlem -Ýnceleme

Araþtýrma
ÝLKBAHAR'DA
SAÐLIÐIMIZ
Çevre temizliði
Ýnsanlardan bulaþan
hastalýklar
Bitki ve hayvanlardan
bulaþan hastalýklar
Bulaþýcý olmayan genetik
hastalýklar
Saðlýðýný koruma

2C.46

Ýnsanlardan bulaþan bulaþýcý
hastalýklarý araþtýrýr.

2C.47

Bitki ve Hayvanlardan Bulaþan
hastalýklarý araþtýrýr.

2C.48

Bulaþýcý olmayan genetik
hastalýklarý araþtýrýr.

2C.49

Saðlýðýný koruyabilme yollarýný
keþfeder.

AÇIKLAMALAR
TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ,
sevgi ve saygý ile izleme, kendini tanýma,
kiþisel geliþimini takip edebilme , çevreyi
tanýma, çevre ve doðaya
saygý ile
araþtýrma becerisi üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.
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Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak deðerlendirilecektir

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2C.50

Bir harita üzerinde baþka
köylerde ve þehirlerde yaþayan
akraba ve arkadaþlarýnýn
yaþadýðý yerleri gösterir.

Harita Oyunu

2 Hafta

2C.51

Bir harita üzerinde baþka
köylerde ve þehirlerde yaþayan
akraba ve arkadaþlarýnýn
yaþadýðý yerleri göstererek bu
kiþilere hangi taþýtlarla
gidebileceðini belirtir.

Taþýtlar Konuþursa (Canlandýrma)

TEMA

2C.52

Ülke içinde yaþadýðý bir yerden
ailesiyle birlikte baþka bir yere
giderken hangi taþýtlarý
kullandýklarýný söyler.

2C.53

Ülke içinde yaþadýðý bir yerden
ailesiyle birlikte baþka bir yere
giderken çevresinde gördüðü
taþýtlarýn adlarýný söyler.

2C.54

Ülke içinde yaþadýðý bir yerden
ailesiyle birlikte baþka bir yere
giderken çevresinde gördüðü
taþýtlarýn hangi taþýmacýlýkta
kullanýldýðýný söyler.

2C.55

Ülke içinde yaþadýðý bir yerden
ailesiyle birlikte baþka bir yere
giderken trafik kurallarýna
nasýl/ne þekilde uyduðunu
açýklar.

2C.56

Ülke içinde yaþadýðý bir yerden
ailesiyle birlikte baþka bir yere
giderken trafik kurallarýna ne
þekilde uyacaðýný tartýþýr.

2C.57

Kara taþýtlarýný sýnýflandýrýr.

Seyahat Oyunu

Röportaj

Tartýþma ve Kiþisel Hikayeler Oluþturma

Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ,
sevgi ve saygý ile izleme, kendini tanýma,
kiþisel geliþimini takip edebilme , çevreyi
tanýma, çevre ve doðaya
saygý ile
araþtýrma becerisi üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR
SEVDÝKLERÝMÝZ
NERELERDE YAÞIYORLAR
Baþka köy ve þehirlerde
yaþayan akraba ve
arkadaþlar (Ýletiþim ve
haberleþme)
Harita bilgisini kullanarak
ülke içinde ulaþým taþýtlar
( Kara taþýtlarý).

TEMEL BECERÝLER

AÇIKLAMALAR

SÜRE/AY
EYLÜL

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla ve
ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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SÜRE/AY
1 Hafta

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2C.58

insanlar arasýndaki ietiþim
yollarýný açýklar.

Röportaj

2C.59

Ülkemizde yaþayan insanlarla
nasýl iletiþim kurduðunu
açýklar.

TEMA
C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR

2C.60

Baþka ülkelerde yaþayan
tanýdýklarýyla nasýl iletiþim
kurduðunu açýklar.

2C.61

Baþka bir ülkeye yolculuk nasýl
edilebilir araþtýrýr.

ÜLKEMÝZDEKÝ
ÝNSANLARLA NASIL
ÝLETÝÞÝM KURARIZ?

BAÞKA ÜLKELERDE
YAÞAYAN
AKRABALARIMIZ
Ýletiþim, Yolculuk ve trafik
kurallarý.

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim becerileri üzerinde durulacaktýr.
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ,
sevgi ve saygý ile izleme, kendini tanýma,
kiþisel geliþimini takip edebilme , çevreyi
tanýma, çevre ve doðaya
saygý ile
araþtýrma becerisi
ve bilimsel beceri
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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Tartýþma ve Kiþisel Hikayeler Oluþturma

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2C.62

Uzay ve evren ile ilgili
araþtýrmalar yapar.

Su Damlacýðýnýn Gizemli Yolculuðu

2C.63

Gezegenleri
araþtýrýr.

ve gökyüzünü

2C.64

Dünyanýn oluþumunu ve evreni
araþtýrýr.

2C.65

Ay’ý ve özelliklerini araþtýrýr.

2C.66

Ay’ýn evrelerini gözlemler.

2C.67

Dünya’nýn karalar ve sulardan
oluþtuðunu bilir.

2C.68

Dünya’nýn kendi ve Güneþ
etrafýndaki dönüþünü
sonuçlarý ile açýklar.

2C.69

2C.70

Doðadaki hareketleri ve doðal
afetlerin neler olduðunu
araþtýrýr.
Doðal afetlerle ilgili kurumlarý
bilir.

2C.71

Doðal afetlere karþý yapýlmasý
gerekenleri araþtýrýr.

2C.72

Ýnsanlarýn çevreye olan etkisini
tartýþýr.

Bir su damlasýnýn hava, su ve toprakta yaptýðý
gezintiyi anlatan hikâye öðretmen tarafýndan
okunur. Hikâyede su damlasýnýn hava, su ve
toprakta gözlemlediði deðiþikliklerin neler
olduðu sorulur. Su damlasýnýn gördüðü
deðiþiklikler vurgulanýr. Bir doða gezisi
düzenlenir. Özellikle toprak ve bitkiler incelenir.
Mevsimler süresince hava, su ve toprakta
meydana gelen deðiþimleri kelebek rolüne
girerek hayal etmeleri istenir. Çalýþma sonrasý
düþünce ve duygularýný resim yaparak sunarlar.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir

KONULAR ve
KAVRAMLAR

Uzay nedir?

Sihirli Gözlük
Getirilen materyallerle (mukavva parçalarý, paket
lastikleri, yumurta kolileri, renkli kâðýtlar, perde
hâlkalarý, ipler, makas, yapýþtýrýcý vb.) bir gözlük
yaparlar. Ya ptýklarý gözlükleri takarak
gökyüzünde gördükleri cisimlerin neler olduðu
sorulur. Verilen cevaplar not edilerek “Dünyamýz
ve Gökyüzü” adlý hikâye anlatýlýr. Öðrencilerin
söyledikleri gök cisimleriyle bu hikâyedeki gök
cisimleri karþýlaþtýrýlýr.

Küçük bir top/portakal ile fener/mum yardýmýyla
Dünya ve Güneþ modeli oluþturulur. Top kendi
çevresinde döndürülerek gece ve gündüz olgularý
gözlemletilir. Boþ mukavva kutularýn içine
gökyüzünün gece ve gündüz durumlarýný temsil
eden resimler yapýþtýrýlýr. Öðrenciler kâðýt havlu
rulolarýný dürbün gibi kullanarak bu resimleri
incelerler. Çeþitli resimli kitaplar ve bilgisayar
programlarýndan
yararlanarak gece ya da
gündüz gökyüzünde gerçekleþen olaylar ve
görülen cisimlerle ilgili sorularý cevaplarlar.

Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

Hava durumunu günlük olarak gözlemlerler ve
verilen nesne grafiðine hava durumuna uygun
resim yapýþtýrýr ya da çizerler.

Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ,
sevgi ve saygý ile izleme, kendini tanýma,
kiþisel geliþimini takip edebilme , çevreyi
tanýma, çevre ve doðaya
saygý ile
araþtýrma becerisi
ve bilimsel beceri
üzerinde durulacaktýr.

AÇIKLAMALAR

TEMA

UZAY-GEZEGENLER

Dünya Dönüyor

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

1 Hafta

Hava Gözlemi

TEMEL BECERÝLER

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

SÜRE/AY
EYLÜL

Ay, gezegenler
Gökyüzünde
gördüklerimiz
Yýldýzlar
Dünyamýz ve yeryüzü

DÜNYA DÖNÜYOR
Dünyanýn oluþumu
Dünyanýn hareketleri
Gece-gündüz oluþumu
Mevsimlerin oluþumu
Doðadaki hareketler ve
doðal afetler
Rüzgar, Sel, Deprem,
Toprak kaymasý, Yangýn
Doðal afetlere karþý
alýncak önlemler
(Kurumlar)
Ýnsanlarýn çevreye olan
etkisi, Çevre kirliliði ve
sonuçlarý

Gezi-Gözlem -Ýnceleme

Araþtýrma

Röportaj

Tartýþma ve Kiþisel Hikayeler Oluþturma
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2C.73

Canlý ve cansýz varlýklarý
tanýmlar.

Çevremdeki Canlýlar

2C.74

Hayvanlarýn yaþayýþ
yararlarýný araþtýrýr.

ve

TEMA

2C.75

ve

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

Bitkilerin kýsýmlarýný
çeþitlerini sayar.

2C.76

Bitkilerin yararlarýný araþtýrýr.

2C.77

Canlýlarýn ortak özelliklerini
araþtýrýr.

2C.78

Canlýlarýn hayatta kalabilmeleri
için nelere ihtiyaçlarý olduðunu
araþtýrýr.

SÜRE/AY
1 Hafta

KONULAR ve
KAVRAMLAR
DÜNYADA NELER
OLUYOR?
Canlýlar ve cansýzlar
Hayvanlar ( Hayvanlarýn
yaþayýþý ve yararlarý )
Bitkiler ( Bitkileri tanýmaBitkilerde büyümeyararlarý)
Canlýlarýn hayatý ve
ihtiyaçlarý
Canlýlarýn ortak özelikleri
Canlýlarda saðlýk ve
beslenmenin önemi
Canlýlarý koruma
Dünyada neler oluyor?
Saðlýk-beslenme- açlýk ve
hastalýklar

2C.79

Canlýlarý korumak için neler
yapýlmasý gerektiðini tartýþýr.

2C.80

Dünyada beslenme ve açlýkla
ilgili durumlarý inceler.

2C.81

Farklý ülkelerdeki çocuklarýn
beslenme, giyim ve oyun
tarzlarýndaki deðiþiklikleri
araþtýrýr.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ,
sevgi ve saygý ile izleme, kendini tanýma,
kiþisel geliþimini takip edebilme , çevreyi
tanýma, çevre ve doðaya
saygý ile
araþtýrma becerisi
ve bilimsel beceri
üzerinde durulacaktýr

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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Öðrenciler iki gruba ayrýlýr. Birinci grup hareket
ederek, diðer grup ise hareket etmeden
canlandýrma yapar. Canlandýrmadaki farklýlýklar
tartýþýlýr. Bir insanýn, bir hayvanýn ve bir bitkinin
doðma, büyüme ve geliþme aþamalarýný gösteren
resimlerini incelerler. Her bir canlý için “Güneþ,
hava ve su olmasaydý ne olurdu?” sorusunu
“Výzýltý 66” tekniði ile tartýþýrlar.

Renk Pazarý
Öðrencilere boyanmamýþ gök kuþaðý çizili çalýþma
kâðýtlarý daðýtýlýr. Gök kuþaðýný boyarlar. Gök
kuþaðýnda var olan her renkten bir bitki, bir
nesne, bir hayvan çizmeleri ve boyamalarý istenir.
“Renk Pazarý” oyunu oynatýlýr.

Ülkeler Ýçin Barýþ
Çeþitli ülkelerin isimlerinin yazýlý olduðu kartlar
kur'a ile öðrencilere daðýtýlýr. Anlatacaklarý
ülkenin özellikleriyle ilgili (beslenme, giyim, oyun,
bayrak)
resimleri kartonlara yapýþtýrýrlar.
Hazýrladýklarý kartonlarý iple boyunlarýna asarlar.
Ýmkân varsa konusunu destekleyici kostümler
giyerler. Öðrenciler birinci turda sýrayla hangi
ülke olduklarýný açýklarlar. Ýkinci turda
hazýrladýklarý resimli kartonlardan yararlanarak
seçtikleri ülkelerin özelliklerini araþtýrýrlar. Üçüncü
turda ismi söylenen ülkenin özelliklerini seçilen
herhangi bir öðrencinin anlatmasý istenir.
“Postacý” oyunu oynatýlýr.

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

2C.82

Maddenin üç hâlini gözlemler
ve maddeleri buna göre
sýnýflandýrýr.

Gezi-Gözlem -Ýnceleme

1 Hafta

2C.83

Doðadaki su döngüsünün nasýl
gerçekleþtiði hakkýnda sorular
sorarak çýkarýmlarda bulunur.

Araþtýrma

TEMA

Röportaj

Tartýþma ve Kiþisel Hikayeler Oluþturma

SÜRE/AY
EYLÜL

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR
MADDE
Maddenin üç halini
gözlemleme
Maddeyi sýnýflama
Katý hali
Sývý hali
Gaz hali
Doðadaki su döngüsü

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ,
sevgi ve saygý ile izleme, kendini tanýma,
kiþisel geliþimini takip edebilme , çevreyi
tanýma, çevre ve doðaya
saygý ile
araþtýrma becerisi
ve bilimsel beceri
üzerinde durulacaktýr

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik
dersi, Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem
yoluyla ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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SÜRE/AY

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER
Mevsim Oyunu

1 Hafta

TEMA

2C.84

Hangi mevsimde olduðumuzu,
mevsimin özelliðini düþünerek
söyler.

2C.85

Ya z m e v s i m i n d e ç e v r e s i n d e
meydana gelen deðiþikliklerin
farkýna varýrý.

2C.86

Yaz mevsiminde ülkemize özgü
olarak yetiþen meyve ve sebzeleri
sayar.

2C.87

Yaz mevsiminde giyeceklerdeki
farklýlýðý gözlemler ve tartýþýr.

2C.88

Yaz mevsiminin aylarýný sayar.

2C.89

Ülkemizde, yaz mevsiminde
yaþanan farklýlýklarý, kültürel ve
turistik özellikleri tartýþýr.

C- YAKINLAR
ve UZAKLAR

KONULAR ve
KAVRAMLAR
YAZ MEVSÝMÝ VE TATÝL
Yaz tatilinin önemi.
Yýl sonu.
Yaz mevsiminin özelikleri.
Yaz mevsiminde
deðiþiklikler ve çevre.
Ülkemde yaz mevsiminde
meyve ve sebzeler.
Ülkem KKTC'de ve komþu
ülkelerde yaz mevsimi
Yaz mevsiminde saðlýða
dikkat.
Takvimi kullanma ve hava
deðiþiklikleri ile ilgili
gözlem.
Yaz mevsiminin aylarý

Gezi-Gözlem -Ýnceleme

Araþtýrma

2C.90

Yaz tatili ile ilgili planlar yapar.

2C.91

Yaz tatilinin gerekliliðini kavrar.

2C.92

Takvimin günlük yaþantýmýzdaki
önemini tartýþýr.

2C.93

Takvimin çeþitlerini araþtýrýr.

2C.94

Takvimi okur.

YIL SONU TATÝLÝ
TAKVÝM

Dünya'nýn hareketleri sonucu gece, gündüz ve
mevsimlerin oluþtuðu belirtilir. “Gece-gündüz”
ve “ mevsim” oyunlarý oynatýlýr. Gün, ay, yýl ve
mevsimler arasýnda zamaný belirttikleri için bir
benzerlik olduðu, farklý zamanlarý belirttikleri
için birbirlerinden farklý olduklarý belirtilir.
“Mevsimler ve Elbiselerim” adlý çocuk þarkýsý
söylenir.

TEMEL BECERÝLER
Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ,
sevgi ve saygý ile izleme, kendini tanýma,
kiþisel geliþimini takip edebilme , çevreyi
tanýma, çevre ve doðaya
saygý ile
araþtýrma becerisi
ve bilimsel beceri
üzerinde durulacaktýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak
saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinlikler gözlem yoluyla
ve ürün dosyalarýna baðlý olarak
deðerlendirilecektir
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Röportaj

Tartýþma ve Kiþisel Hikayeler Oluþturma

Belirli Gün
ve Haftalar

NOTLARIM

88

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

Ýlköðretim Haftasý
(Okulun Açýldýðý Ýlk Hafta)

Araþtýrma ve tartýþma etkinliði

1.

Ýlköðretim Haftasý'nýn anlam ve
önemini fark eder.

EYLÜL - EKÝM

Sýnýf Köþesi Hazýrlama
Hayvanlar ile ilgili köþe hazýrlama

SARMAL ALT TEMALAR

Öðretmenler Günü Köþesi Hazýrlama

OKUL SEVGÝSÝ
TOPLUMSALLIK
HAYVAN SEVGÝSÝ
MÝLLÝ DUYGULAR

Cumhuriyet Köþesi Hazýrlama

4 Ekim Dünya Hayvanlarý Koruma
Günü
1.

AY
AY

4 Ekim Hayvanlarý Koruma
Günü'nün anlam ve önemini
fark eder.

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Okul

5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü
1.

ÇEVRE

Ýlköðretim Haftasý

5 Ekim Dünya Öðretmenler
Günü'nün anlam ve önemini
fark eder.
4 Ekim
Hayvanlarý Koruma

29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin
Kuruluþu
1

Millî bayramlarý kutlamak
amacýyla yapýlan hazýrlýklara ve
kutlamalara coþkuyla katýlýr.

2

KKTC ve Türk bayraðý ile Ýstiklâl
Marþý'ný tanýr ve bunlara saygý
gösterir.

3

Bayram kutlamalarýndaki
duygularýný sözlü olarak ifade
eder.

4.

Günün anlam ve önemini

5 Ekim
Öðretmen

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrenci ürün dosyasý ile deðerlendirilecektir.
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AY
KASIM

SARMAL ALT TEMALAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

10 Kasým Atatürk’ün Ölüm Günü
ve Atatürk Haftasý: 10-16 Kasým

Araþtýrma ve tartýþma etkinliði

1

Cumhuriyet Köþesi Hazýrlama

TOPLUMSALLIK
MÝLLÝ DUYGULAR ve
AÝTLÝK

KONULAR ve
KAVRAMLAR

Atatürk Köþesi Hazýrlama

Atatürk resmi, Türk bayraðý,
Ýstiklal Marþý ve Atatürk'ün
Gençliðe Hitabesinin sýnýfta
bulunma nedenleri hakkýnda
sorular sorar.

2.

Atatürk'ün hayatýný öðrenmeye
istekli olur.

3.

Atatürk'ün çocukluk anýlarýný
araþtýrarak sýnýfta sunar.

4.

Atatürk'ün liderliðinde
Türkiyede ve ülkemizde
yaþanan deðiþiklikleri görsel
materyaller kullanarak açýklar.

5.

Türk bayraðýný ve Ýstiklal
Marþý'ný tanýr ve bunlara saygý
gösterir.

6.

Haftanýn anlam ve önemini
vurgular.

Atatürk

Öðretmenler Günü Köþesi Hazýrlama

1881-1938
Selanik
Ali Riza Efendi
Zübeyde Haným
Makbule
Okuduðu Okullar
Türkiye Cumhuriyeti
10 Kasým
Dolmabahçe Sarayý
Etnoðrafya Müzesi

15 Kasým Cumhuriyet Bayramý
( KKTC'nin Kuruluþu)
1

Millî bayramlarý kutlamak
amacýyla yapýlan hazýrlýklara ve
kutlamalara coþkuyla katýlýr.

2

KKTC ve Türk bayraðý ile Ýstiklâl
Marþý'ný tanýr ve bunlara saygý
gösterir.

3

Bayram kutlamalarýndaki
duygularýný sözlü olarak ifade
eder.

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

4.

Günün anlam ve önemini
vurgular.

AÇIKLAMALAR

Ankara
Anýtkabir

Kýbrýs Adasý
Rumlar ve Türkler
KKTC

24 Kasým

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

Öðretmen

24 Kasým Öðretmenler Günü
ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
1.

24 Kasým Öðretmenler
Günü'nün anlam ve önemini
fark eder.
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Öðrenci ürün dosyasý ile deðerlendirilecektir.

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

Dünya Ýnsan Haklarý Haftasý
(10 Aralýk Günün baþlayan hafta)

Araþtýrma ve tartýþma etkinliði

1.

Ýnsan Haklarý’nýn anlam ve
önemini fark eder.

AY
AY
ARALIK

Sýnýf Köþesi Hazýrlama
Proje Planlama ve Uygulama

SARMAL ALT TEMALAR
DÜN, BUGÜN, YARIN
SOSYAL HAYAT

Tutum Yatýrým ve Yerli Mallarý
Haftasý (12-16 Aralýk)
1.

Tutumlu olmanýn, ülkede
üretilen ürünlerin
kullanýlmasýnýn anlam ve
önemini fark eder.

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Ýnsan Haklarý

21-25 Aralýk Kýbrýs Türk Þehitlerini
Anma Haftasý (21-25 Aralýk)

Tutum
Yatýrým

1.

Kýbrýs Türk Þehitleri'ni anar.

2.

Haftanýn anlam ve önemini
vurgular.

21 Aralýk
Kýbrýslý Türk
Þehit

Yeni Yýl
(31 Aralýk 2006-1 Ocak 2007)
1.

Yeni bir yýlýn baþlayacaðýný
kestirir.

2.

Bir yýlýn nasýl oluþtuðunu
kavrar.

3.

Yýl kavramýyla mevsimleri
iliþkilendirir.

4.

Yeni bir yýlý karþýlarken
yaþadýðý heyecaný yansýtýr.

5.

Yeni bir yýlý karþýlarken
gerçekleþtirilecek etkinlikleri
planlar ve hayata geçirir.

Yeni Yýl

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrenci ürün dosyasý ile deðerlendirilecektir.

91

AY
OCAK

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

15 Ocak Kýbrýs Türk Toplum Lideri
Dr. Fazýl Küçük'ü Anýþ

Tartýþma

SARMAL ALT TEMALAR

1.

Kýbrýs Türk Toplum Lideri Dr.
Fazýl Küçük'ü anar.

DÜN, BUGÜN, YARIN
SOSYAL HAYAT
ÇEVRE
DOÐA
YAÞAM

2.

Anma töreninin anlam ve
önemini vurgular.

Araþtýrma

Anma Köþesi Hazýrlama

Anma töreni öncesi, töreni ve sonrasý

Aðaç ve Orman Haftasý
(22-26 Ocak)

KONULAR ve
KAVRAMLAR
15 Ocak

1.

Aðaç ve Orman Haftasý
etkinliklerine katýlýr.

2.

Aðaç ve ormanlarýn
yaþamýmýzdaki önemini
araþtýrýr.

3.

Aðaç ve ormanlarýn
yaþamýmýzdaki önemini
vurgular.

Dr Fazýl Küçük
Toplum Lideri

Aðaç
Orman

Aðaç dikimi ve bakýmý faaliyetlerini
gerçekleþtirme

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrenci ürün dosyasý ile deðerlendirilecektir.
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

Dünya tiyatrolar günü (27 Mart)

Araþtýrma ve Tartýþma etkinliði

1.

Kütüphanelere Gezi

Tiyatronun, toplum yaþamýndaki önemini fark eder.

MART - NÝSAN

Sýnýf Köþesi Hazýrlama

SARMAL ALT TEMALAR

23 Nisan Köþesi Hazýrlama

DÜN, BUGÜN, YARIN
SOSYAL HAYAT
MÝLLÝ DUYGULAR

Kütüphaneler Haftasý
(Mart ayýnýn son pazartesi)
1.

AY
AY

Kitap okumanýn ve
kütüphanelerin kültürlenmedeki önemini fark eder.

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Saðlýk ve Sosyal Güvenlik haftasý
(7-13 Nisan)
1.

Saðlýklý yaþamýn önemini fark
eder.

2.

Sosyal güvenliðin anlamý ifade
eder.

Tiyatro

ÇEVRE

Kitap
Kütüphane

Saðlýk
Güvenlik

Turizm Haftasý (15-22 Nisan)
1.

Turizm

Turizmin önemini fark eder.

Turist

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý

23 Nisan

1

Egemenlik

Millî bayramlarý kutlamak
amacýyla yapýlan hazýrlýklara
ve kutlamalara
coþkuyla
katýlýr.

Çocuk Bayramý

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
2.

Bayram kutlamalarýndaki
duygularýný sözlü olarak ifade
eder.

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

3.

Günün anlam ve önemini
vurgular.

AÇIKLAMALAR
Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrenci ürün dosyasý ile deðerlendirilecektir.
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AY
MAYIS - HAZÝRAN

SARMAL ALT TEMALAR
TOPLUMSALLIK
MÝLLÝ DUYGULAR
ANNE SEVGÝSÝ
SOSYAL YAÞAM
ÇEVRE

KONULAR ve
KAVRAMLAR
Anneler Günü

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

Anneler Günü
( Mayýs Ayýnýn Ýkinci Pazarý )

Araþtýrma ve tartýþma etkinliði

1.

Anneler için hediye tasarlama

Anneler gününün anlam ve
önemini ifade eder.

Müze Ziyaretleri
19 Mayýs Köþesi Hazýrlama

Trafik Haftasý
(Mayýs'ýn 2.haftasý)
1.

Trafiðin önemini vurgular.

Dünya Engelliler Haftasý
(10-15 Mayýs)
1.

Engeliler haftasýnýn anlamýný
ve önemini ifade eder.

Trafik
Müze

Müzeler Haftasý (18-24 Mayýs)
19 Mayýs
Samsun

1.

Müzelerin, sosyal yaþamdaki
önemini ifade eder.

Gençlik ve Spor
Bayramý

19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramý
Çevre Koruma

1

Millî bayramlarý kutlamak
amacýyla yapýlan hazýrlýklara
ve kutlamalara
coþkuyla
katýlýr.

2

Bayram kutlamalarýndaki
duygularýný sözlü olarak ifade
eder.

3

Günün anlam ve önemini
vurgular.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

AÇIKLAMALAR

1 Haziran Dünya Çocuk Günü
1.

Türkçe dersi, Matematik dersi, Müzik dersi,
Resim Dersi ve Beden Eðitimi dersi.

Haziran Dünya Çocuk
Günü'nün anlam ve önemini
vurgular.

Yapýlan etkinliklerde okul ve sýnýfý ile ilgili
gözlemlerini yansýtmalarýna olanak saðlayýnýz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Çevre Koruma Haftasý
(Haziran ayýnýn ikinci pazartesi )
1.

Öðrenci ürün dosyasý ile deðerlendirilecektir.

Çevre korumanýn önemini
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