1 - A SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ
TEMA

:OKUL HEYECANIM

Kazanımlar:
1. Arkadaş edinir ve arkadaşları ile ilgili duygularını ona açıklar.
2. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.
3. Atatürk’ ün hayatını öğrenmeye istekli olur.
4. Arkadaş edinir ve arkadaşları ile ilgili duygularını ona açıklar.

Kendini tanıyarak, kendinin ve arkadaşlarının kişisel gelişimini fark ederek
özyönetim becerilerini geliştirir. Arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurma becerisi kazanır.
Toplumsallık,

sevgi

ve

hoşgörüyü

kişisel

nitelikleri

olarak

kazanmayı

öğrenir.

Arkadaşlarıyla olmaktan mutluluk duyulduğu vurgulanır ve arkadaşlığın önemine değinilir.
Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.
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Beslenme saatinden önce ellerini yıkar ve de yemekhaneye
inilirken sıraya girilmesi gerektiğinin farkına varır. Beslenme ve
temizlik kavramlarının birlikte ele alınması gerektiğinin bilincini
kazanır. Görgü kurallarına uyarak yemek yemesini öğrenir. Topluluk
içinde yemek yeme kurallarına uyar. Yemek yedikten sonra ellerini ve
ağzını yıkamayı alışkanlık edinir. Büyüme ve sağlıklı olma için
beslenmenin önemini açıklar.
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Atatürk’ ün hayatını öğrenmeye istekli olur.

Atatürk’ ün hayatıyla ilgili ve Anıtkabir’ in yeri konusunda öğrencilerde merak
uyandırılarak Atatürk’ ün hayatını öğrenmeye istekli olmaları sağlanır. Atatürk’ ün
çocuklara olan sevgisinden bahsedilir.
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DERS ADI: TÜRKÇE
TEMA

: ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK

Kazanımlar:
1. Yazmak için hazırlık yapar.
2. Görsel okuma-görsel sunuya yönelik resim ve fotoğrafları yorumlayıp, hazırlar.
3. Hece ve kelime oluşturma çalışmaları yapar.
4. Yazmak için hazırlık yapar.

Yazı yazmak için gerekli ön hazırlıkları yapar. Sırasına oturarak ve de defterini
uygun mesafede düzgün bir şekilde tutarak yazma alışkanlığı kazanır.
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Görsel okuma-görsel sunuya yönelik resim ve fotoğrafları yorumlayıp, hazırlar.

Belirli gün ve haftalar da dâhil olmak üzere görsel okuma ve görsel sunuya yönelik
çalışmalar hazırlar. Bunları sınıf panosunda sergiler.
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DERS ADI : MATEMATİK
ÖĞRENME ALANI : Sayılar
ALT ÖĞRENME ALANI: Doğal Sayılar
Kazanımlar: Rakamları okur ve yazar.
Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı
rakamla yazar.Rakamları okur ve yazar.
Ben Efe. 1. Sınıfa
gidiyorum. Rakamlarla
oynamayı çok
seviyorum. 

Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı
rakamla yazar.
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Ders Adı: İNGİLİZCE
Tema Adı: Make a funny face.
KAZANIMLAR:
1.Yüzün bölümlerini söyler,
2.“big/small; happy/sad”kelimelerini kavrar ve” he/she” kelimelerini doğru şekilde
kullanır.
3.“She’ s got big eyes” , “He’s got black hair,” “He 's got green ears” ,“She's got a small
nose” gibi cümleler söyler.

Öğrenciler kendilerine dağıtılan fotokopi üzerinde istedikleri yüz organlarını boyar ve
kenarlarından keserler. Daha sonra bu organları renkli kartonun üzerine yapıştırarak
komik yüzler oluştururlar. Daha sonra kendi yaptıkları yüzleri tarif ederler.
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DERS ADI: BEDEN EĞİTİMİ
KAZANIMLAR : 1.Oyun ile birlikte basketbola uyum sağlar ve tanışır..
2.Motorik özellikleri geliştirici çalışmaları yapabilir.Küçük ve büyük kas gruplarını gelişimini
sağlar. 3.Basketbol ve oyunla kazanma ve kaybetmeyi kabullenir ve öğrenir.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
1- Oyun nasıl oynanması gerektiğini öğrendiler
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar..
3- Basketbolu oyun ile sevdiler.
4-Takım ruhunu ve paylaşmayı öğrendiler.
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DERS ADI : GÖRSEL SANATLAR DERSİ
KAZANIMLAR : Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade eder.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
1- Öğrenciler önce doğa tasvirini canlandırdılar. Örneklerdeki renkleri incelediler.
2- Böylece doğadaki çimenleri, ağaçları…vs çizimlerini yaparken haz aldılar.
3- Öğrenciler doğada gördüklerini görsel olarak ifade etmeye çalışırlar. Doğadaki
renklerin farkına varırlar. Yeşil renklerin tonlarını fark ederler.
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DERS
: MÜZİK
KAZANIM : MÜZİK ÇALIŞMALARINI SERGİLER
 Grup içi paylaşım ve dayanışmayı öğrenirler.
 Yaratıcı fikirler üretirler.
 Liderlik özelliklerini öne çıkarmayı öğrenirler.
 Yapılan bir etkinliği sunmayı öğrenirler.

AÇIKLAMA :
1.
2.
3.
4.

Öğrenciler öğretmenin belirlediği kişilerle grup oluştururlar.
Belli bir süre içinde öğrencilerden kısa bir gösteri sunmaları istenir.
Bu çalışmalara kendi yaratıcı fikirlerini de katarlar.
Üretkenliklerini de açığa çıkarırlar. Böylece yaptıkları işten keyif alırlar.
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BURSA SINAV KOLEJİ 1 /B SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI

:HAYAT BİLGİSİ

TEMA ADI

: OKUL HEYECANIM

KAZANIMLAR

: 1. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur.
2. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.

Atatürk’ün hayatıyla ilgili temel bilgileri ve Atatürk’ün mezarının Ankara Anıtkabir’de
olduğunu bilir.Atatürk ’ün bizim için neler yaptığını bilir ve Atatürk’ e saygı duymayı
öğrenir.
Öğrencilerimiz yemek yemeğe gitmeden önce ellerinin yıkanması gerektiğini bilirler. Sıra
olarak yemekhaneye giderler. Öğretmenleri gözetiminde yemeklerini yedikten sonra
sıraya geçip sınıflarına çıkarlar. Yemekten sonra ellerinin yıkanması gerektiğini
unutmazlar.
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DERS ADI: TÜRKÇE
TEMA ADI: BİREY VE TOPLUM
KAZANIMLAR: 1. Dinlediklerini zihninde canlandırır.
2.”e” ve “l” sesini okur ve yazar.
3.Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

Öğrencilerimiz okumuş olduğum hikayeyi zihinlerinde canlandırmayı öğrenirler. Bu sayede
öğrencilerimizin hayal dünyalarını geliştirerek yorum yapma gücü artmış olmaktadır.
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1.grup seslerimizden olan “e” ve “l” seslerinin yazımını öğrendikten sonra yazı
tahtalarımızda bu seslerden oluşan cümleler oluşturduk. Cümleye büyük harfle
başlandığını ve cümle sonuna nokta konulmasını gerektiğini pekiştirdik.

Öğrencilerimizin halk kahramanlarının kuklalarıyla, çeşitli mesleklere ait kuklalarla ya da
çeşitli kişilere ait olan kuklalarla konuşmalarını görselleştirerek görüş bildirmelerini
sağladık. Bu etkinliğin sonucunda öğrencilerimizin bu kişiler hakkında bilgi sahibi olmasını
ve yaratıcılıklarının gelişimini sağladık.
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DERS ADI: MATEMATİK
TEMA ADI: SAYILAR
KAZANIMLAR: 1.Rakamları okur ve yazar.2. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.

Öğrencilerimizin yazı tahtalarına 0’dan 10 ‘a kadar olan sayılarla sayı tırtılı yaptık.
Rakamların yazılış şekillerini ve 0’dan 9’a kadar olan sayıları saymayı öğrendik. Tırtıl şekli
üzerinde sayıları yazarak rakamların daha kalıcı olmasını sağladık.

Sınıfımızda bulunan abaküs ile belirtilen sayı kadarını ayırma etkinliği yaptık.
Abaküs tanelerinden belirtilen sayı kadarını ayırarak öğrencilerimizde nesne ile rakam
arasında ilişki kurduk.
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DERS
: MÜZİK
KAZANIM : MÜZİK ÇALIŞMALARINI SERGİLER
 Grup içi paylaşım ve dayanışmayı öğrenirler.
 Yaratıcı fikirler üretirler.
 Liderlik özelliklerini öne çıkarmayı öğrenirler.
 Yapılan bir etkinliği sunmayı öğrenirler.
KAZANIM SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ

1.
2.
3.
4.

Öğrenciler öğretmenin belirlediği kişilerle grup oluştururlar.
Belli bir süre içinde öğrencilerden kısa bir gösteri sunmaları istenir.
Bu çalışmalara kendi yaratıcı fikirlerini de katarlar.
Üretkenliklerini de açığa çıkarırlar. Böylece yaptıkları işten keyif alırlar.
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DERS: İNGİLİZCE
TEMA ADI: Make a funny face.

KAZANIMLAR:

1.Yüzün bölümlerini söyler,
2.“big/small; happy/sad”kelimelerini kavrar ve” he/she” kelimelerini doğru şekilde
kullanır.
3.“She’ s got big eyes” , “He’s got black hair,” “He 's got green ears” ,“She's got a small
nose” gibi cümleler söyler.
Öğrenciler kendilerine dağıtılan fotokopi üzerinde istedikleri yüz organlarını boyar ve
kenarlarından keserler. Daha sonra bu organları renkli kartonun üzerine yapıştırarak
komik yüzler oluştururlar. Daha sonra kendi yaptıkları yüzleri tarif ederler.
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DERS ADI: BEDEN EĞİTİMİ
ANTRENMAN: OYUN VE BALLHANDLİG (BASKETBOLA TEMEL HAZIRLIK)
KAZANIMLAR :
1.Oyun ile birlikte basketbola uyum sağlar ve tanışır..
2.Motorik özellikleri geliştirici çalışmaları yapabilir.Küçük ve büyük kas gruplarını gelişimini sağlar.
3.Basketbol ve oyunla kazanma ve kaybetmeyi kabullanir ve öğrenir.
4.Ballhandlig çalışmalarıyla el – göz koordinasyonu gelişir , parmaklarıyla topu doğru tutmayı
yapabilir.

1- Oyun nasıl oynanması gerektiğini öğrendiler
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar.
3-Basketbolu oyun ile sevdiler.
4-Takım ruhunu ve paylaşmayı öğrendiler.
5-Ballhandling çalışmalarıyla el göz gelişimini sağlayarak basketbol topuyla tanıştılar
6-.Doğru koşmayı öğrendiler.
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DERS ADI : GÖRSEL SANATLAR DERSİ
KAZANIMLAR : Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade eder.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
1- Öğrenciler önce doğa tasvirini canlandırdılar. Örneklerdeki renkleri
incelediler.
2- Böylece doğadaki çimenleri, ağaçları…vs çizimlerini yaparken haz aldılar.

1. Öğrenciler doğada gördüklerini görsel olarak ifade etmeye çalışırlar. Doğadaki
renklerin farkına varırlar. Yeşil renklerin tonlarını fark ederler.
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BURSA SINAV KOLEJİ 1/ C SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ
TEMA
:OKUL HEYECANIM
Kazanım: 1.Sağlığını korumak için aşı olması gerektiğini anlar ve aşı olmaktan kaçınmaz.

Öğrenciler bu etkinlikte kuklarımız Dr. Talat ve Hemşire Ela ile birlikte hastalıklardan
korunmak için aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladılar.
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Kazanım: 2.Doğal afetlerin etkilerinden korunmak için okuldaki güvenlik
önlemlerinin gereğini yerine getirir.

Öğrenciler bu etkinlikte olası bir deprem anında alınması gereken önlemler ile
ilgili uygulama yaptılar.
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DERS ADI: TÜRKÇE
TEMA
: ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK
Kazanımlar: 1.Yazmak için hazırlık yapar.

2.Görsel

yorumlayıp,

okuma-görsel

sunuya

yönelik

resim

ve

fotoğrafları

hazırlar.
3.Hece ve kelime oluşturma çalışmaları yapar.

Öğrenciler bu etkinlikte okumaya başlama heyecanlarrını sınıf arkadaşlarıyla
paylaştılar.
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Kazanım : Sesleri hisseder ve tanır.

Öğrenciler bu etkinlikte öğrendikleri sesleri kilden yararlanarak kelimelere
dönüştürürken hem kalıcı hale getirdiler hem de çok eğlendiler.

22

DERS ADI : MATEMATİK
ÖĞRENME ALANI : Sayılar
ALT ÖĞRENME ALANI: Doğal Sayılar
Kazanımlar: Rakamları okur ve yazar.
Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını
belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.

Öğrenciler bu etkinlikte abaküs ve çeşitli materyallerle(0 ile 9 arasınadki
rakamlarla) basit toplama işlemleri yaptı.
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Öğrenciler bu etkinlikte Morpa Kampüs'ten yararlanarak
öğrendiklerini eğlenerek tekrar etme fırsatı buldular.
Öğrenciler bu etkinlikte abaküs, fasulye ve sayı sayma çubuklarından
yararlanarak birer birer sayı sayma etkinliği yaptılar.
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DERS
: MÜZİK
KAZANIM : MÜZİK ÇALIŞMALARINI SERGİLER
 Grup içi paylaşım ve dayanışmayı öğrenirler.
 Yaratıcı fikirler üretirler.
 Liderlik özelliklerini öne çıkarmayı öğrenirler.
 Yapılan bir etkinliği sunmayı öğrenirler.

1.
2.
3.
4.

Öğrenciler öğretmenin belirlediği kişilerle grup oluştururlar.
Belli bir süre içinde öğrencilerden kısa bir gösteri sunmaları istenir.
Bu çalışmalara kendi yaratıcı fikirlerini de katarlar.
Üretkenliklerini de açığa çıkarırlar. Böylece yaptıkları işten keyif alırlar.
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DERS: İNGİLİZCE
TEMA ADI: Make a funny face.
KAZANIMLAR:
1.Yüzün bölümlerini söyler,
2.“big/small; happy/sad”kelimelerini kavrar ve” he/she” kelimelerini doğru şekilde
kullanır.
3.“She’ s got big eyes” , “He’s got black hair,” “He 's got green ears” ,“She's got a small
nose” gibi cümleler söyler.
ETKİNLİK FOTOĞRAFLARI:
Öğrenciler kendilerine dağıtılan fotokopi üzerinde istedikleri yüz organlarını boyar
ve kenarlarından keserler. Daha sonra bu organları renkli kartonun üzerine yapıştırarak
komik yüzler oluştururlar. Daha sonra kendi yaptıkları yüzleri tarif ederler.
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DERS ADI: BEDEN EĞİTİMİ
ANTRENMAN: OYUN VE BALLHANDLİG (BASKETBOLA TEMEL HAZIRLIK)
KAZANIMLAR :
1.Oyun ile birlikte basketbola uyum sağlar ve tanışır..
2.Motorik özellikleri geliştirici çalışmaları yapabilir.Küçük ve büyük kas gruplarını
gelişimini sağlar.
3.Basketbol ve oyunla kazanma ve kaybetmeyi kabullanir ve öğrenir.
4.Ballhandlig çalışmalarıyla el – göz koordinasyonu gelişir , parmaklarıyla topu doğru
tutmayı yapabilir.

27

Öğrenciler etkinlik sürecinde
1- Oyun nasıl oynanması gerektini öğrendiler
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar..
3-Basketbolu oyun ile sevdiler.
4-Takım ruhunu ve paylaşmayı öğrendiler.
5-Ballhandling çalışmalarıyla el göz gelişimini sağlayarak basketbol topuyla
tanıştılar
6-.Doğru koşmayı öğrendiler
7-Yön belirleme ve değiştirmeyi kazandılar
8-Birlikte hareket etme (psiko – sosyal ) özelliğini dirillerle geliştirdiler.
9-Parmaklarıyla topu hareket ettirici çalışmalar yaptılar.
10-Topu doğru tutmayı ve dripling yaparak top taşımayı gerçekleştirdiler(Tek ve
Çift elle)
11-Topu eşine doğru şekilde vermeyi tekrarladılar.(Temel pas çalışmalarına
hazırlık)
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DERS ADI
KAZANIMLAR

: GÖRSEL SANATLAR DERSİ
: Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade

eder.
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BURSA SINAV KOLEJİ 1 D SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI

:HAYAT BİLGİSİ

TEMA ADI

: OKUL HEYECANIM

KAZANIMLAR:
1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır.
2.Arkadaşlarının oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun
davranışlarda bulunur.
3.Oyunlar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul eder.

Fiziksel özelliklerinin farkındadır. Fiziksel özelliklerine uygun olan etkinliklere katılmaya
heveslidir. Fiziksel özelliklerini geliştirmeye yönelik etkinliklere katılmakta zorlanmaz.
Öğretmeninin önerdiği fiziksel etkinliklerde istekle yer alır

30

Her oyunun bir kuralı olduğunu bilir. Oyun oynamak için bu kurallara uymak
gerektiğinin farkındadır. Oyun oynarken arkadaşlarına zarar verebileceği davranışların
farkındadır ve bunları yapmamak için çaba sarf eder.

Oyunların hep birlikte oynandığının farkındadır. Oyun oynarken hataların
olabileceğini bilir. Önemli olan hatalarını zamanında fark edip gerektiğinde özür dilemek
olduğunu bilir. Arkadaşlarının canını yakacak hareketlerden kaçınır. Kendisinin canı
yandığında hissedeceği duyguları düşünerek empati kurar.
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DERS ADI: MATEMATİK
TEMA ADI: DOĞAL SAYILAR
KAZANIMLAR:1. Rakamları okur .
2.20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler.
3.Rakamları yazar.

Birden yirmiye kadar olan sayıları okur. Birden ona kadar olan sayıları da yazarken
zorluk çekmez. Gördüğü sayının kaç olduğunu bilir ve söyler. Gördüğü sayının kaça karşılık
geldiğini şekillerle gösterir.
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Birden yirmiye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. Şekiller ve
tablo üzerinde gösterir. Verilen resimleri sayar ve sayısını yazar. Tablo üzerinde de
istenen sayıyı bulur. Etkinliklere aktif katılarak yaparak ve yaşayarak öğrenir.

Rakamları birden yirmiye kadar yazarak sayı tırtılı oluşturur.
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DERS ADI: TÜRKÇE
TEMA ADI: BİREY VE TOPLUM
KAZANIMLAR:1.Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
2.Resim ve fotoğrafları yorumlar.
3. Harf,hece, kelime ve cümleleri kurallarına uyarak yazar.

Bir arkadaşı ya da öğretmeni konuşurken onu dinlemesi gerektiğini bilir. Anlatan
kişiye dikkatini yoğunlaştırır. Anlatılanlardan sonra sorulan soruları dikkatlice dinlediği
için cevaplandırabilir.
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İzlediği hikaye, masal ya da etkinliği önemli konulara dikkat ederek yorumlar. Sorulan
sorulara doğru cevapları verir. Yaptığı resimleri bir konu çerçevesinde yaparak daha
sonra pano oluşturur ve oluşturduğu bu panoyu da yorumlar.

Öğrendiği sesleri kurallarına uygun yazar. Sesleri birleştirerek hece, heceleri
birleştirerek kelime oluştururlar ve kurallarına uygun yazarlar. Kelimelerde cümleler
oluşturur, yazar ve okurlar.

35

DERS ADI:İNGİLİZCE
TEMA ADI: Make a funny face.

KAZANIMLAR:
1.Yüzün bölümlerini söyler,
2.“big/small; happy/sad”kelimelerini kavrar ve” he/she” kelimelerini doğru şekilde
kullanır.
3.“She’ s got big eyes” , “He’s got black hair,” “He 's got green ears” ,“She's got a small
nose” gibi cümleler söyler.

Öğrenciler kendilerine dağıtılan fotokopi üzerinde istedikleri yüz organlarını boyar ve
kenarlarından keserler. Daha sonra bu organları renkli kartonun üzerine yapıştırarak
komik yüzler oluştururlar. Daha sonra kendi yaptıkları yüzleri tarif ederler.
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DERS ADI: BEDEN EĞİTİMİ
ANTRENMAN: OYUN VE BALLHANDLİG (BASKETBOLA TEMEL HAZIRLIK)
KAZANIMLAR :
1.Oyun ile birlikte basketbola uyum sağlar ve tanışır..
2.Motorik özellikleri geliştirici çalışmaları yapabilir.Küçük ve büyük kas gruplarını gelişimini sağlar.
3.Basketbol ve oyunla kazanma ve kaybetmeyi kabullanir ve öğrenir.
4.Ballhandlig çalışmalarıyla el – göz koordinasyonu gelişir , parmaklarıyla topu doğru tutmayı
yapabilir.

1- Oyun nasıl oynanması gerektini öğrendiler
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar..
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3-Basketbolu oyun ile sevdiler.
4-Takım ruhunu ve paylaşmayı öğrendiler.
5-Ballhandling çalışmalarıyla el göz gelişimini sağlayarak basketbol topuyla
tanıştılar
6-.Doğru koşmayı öğrendiler.
7-Yön belirleme ve değiştirmeyi kazandılar
8-Birlikte hareket etme (psiko – sosyal ) özelliğini dirillerle geliştirdiler.
9-Parmaklarıyla topu hareket ettirici çalışmalar yaptılar.
10-Topu doğru tutmayı ve dripling yaparak top taşımayı gerçekleştirdiler(Tek ve
Çift elle)
11-Topu eşine doğru şekilde vermeyi tekrarladılar.(Temel pas çalışmalarına hazırlık)
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DERS ADI : GÖRSEL SANATLAR DERSİ
KAZANIMLAR : Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade eder.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
3- Öğrenciler önce doğa tasvirini canlandırdılar. Örneklerdeki renkleri
incelediler.
4- Böylece doğadaki çimenleri, ağaçları…vs çizimlerini yaparken haz aldılar.
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DERS
: MÜZİK
KAZANIM : MÜZİK ÇALIŞMALARINI SERGİLER
 Grup içi paylaşım ve dayanışmayı öğrenirler.
 Yaratıcı fikirler üretirler.
 Liderlik özelliklerini öne çıkarmayı öğrenirler.
 Yapılan bir etkinliği sunmayı öğrenirler.

1.
2.
3.
4.

Öğrenciler öğretmenin belirlediği kişilerle grup oluştururlar.
Belli bir süre içinde öğrencilerden kısa bir gösteri sunmaları istenir.
Bu çalışmalara kendi yaratıcı fikirlerini de katarlar.
Üretkenliklerini de açığa çıkarırlar. Böylece yaptıkları işten keyif alırlar.
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BURSA SINAV KOLEJİ 1 E SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI :HAYAT BİLGİSİ
TEMA ADI : OKUL HEYECANIM
KAZANIMLAR:
1. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur.
2. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar. 3.Arkadaş edinir.

Atatürk’ün hayatıyla ilgili temel bilgileri ve Atatürk’ün cumhuriyeti kurup bize
armağan ettiğini bilir. Bunun ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Atatürk’ün Ankara
Anıtkabir’de dinlendiğini bilir. Atatürk’e minnet borçlu olduğumuzun farkındadır ve
Atatürk’e saygı duyar. Hem sınıf içinde işlenen konularla hem de okulda yapılan anma
etkinlikleriyle bu konular hakkında farkındalığı artmıştır.
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2. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.

Öğrencilerimiz yemek yemeğe gitmeden önce ellerinin yıkanması gerektiğini
bilirler. Sıra olarak yemekhaneye giderler. Yemekhaneye gidildiğinde 1-E sınıfına ait
masadaki yerine geçerler. Öğretmenleri gözetiminde yemeklerini yedikten sonra sıraya
geçip sınıflarına çıkarlar. Yemekten sonra ellerinin yıkanması gerektiğini unutmazlar. 1-E
sınıfının kantin günü Cuma günüdür. Kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere
okulumuzda 3 öğün yemek verildiğinden kantin günü 1 gün olarak belirlenmiştir. Kantin
günümüzde Öğretmenleri gözetiminde sıra ile kantine çıkarlar. Alışverişlerini yaptıktan
sonra sıra ile sınıflarına dönerler. Yemekhaneye giderken ve gelirken, yemekhanede
yemek yerken ve kantin alışverişlerinde nasıl davranılması gerektiğini bilir ve uygularlar.
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DERS ADI: TÜRKÇE
TEMA ADI: BİREY VE TOPLUM
KAZANIMLAR:1.Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
2.Resim ve fotoğrafları yorumlar.
3. Oyun hamurlarından hece ve kelimeler oluşturur.
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3. Oyun hamurlarından hece ve kelimeler oluşturur.
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DERS ADI: MATEMATİK
TEMA ADI: DOĞAL SAYILAR
KAZANIMLAR:1. Rakamları okur .
2.20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler.
3.Rakamları yazar.
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DERS ADI: GÖRSEL SANATLAR DERSİ
KAZANIMLAR: Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade eder.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
5- Öğrenciler önce doğa tasvirini canlandırdılar. Örneklerdeki renkleri
incelediler.
6- Böylece doğadaki çimenleri, ağaçları…vs çizimlerini yaparken haz aldılar.

Öğrenciler doğada gördüklerini görsel olarak ifade etmeye çalışırlar. Doğadaki
renklerin farkına varırlar. Yeşil renklerin tonlarını fark ederler.
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DERS
: MÜZİK
KAZANIM : MÜZİK ÇALIŞMALARINI SERGİLER
 Grup içi paylaşım ve dayanışmayı öğrenirler.
 Yaratıcı fikirler üretirler.
 Liderlik özelliklerini öne çıkarmayı öğrenirler.
 Yapılan bir etkinliği sunmayı öğrenirler.

1.
2.
3.
4.

Öğrenciler öğretmenin belirlediği kişilerle grup oluştururlar.
Belli bir süre içinde öğrencilerden kısa bir gösteri sunmaları istenir.
Bu çalışmalara kendi yaratıcı fikirlerini de katarlar.
Üretkenliklerini de açığa çıkarırlar. Böylece yaptıkları işten keyif alırlar.

47

DERS ADI: BEDEN EĞİTİMİ
ANTRENMAN:OYUN VE BALLHANDLİG (BASKETBOLA TEMEL HAZIRLIK)

KAZANIMLAR :
1.Oyun ile birlikte basketbola uyum sağlar ve tanışır..
2.Motorik özellikleri geliştirici çalışmaları yapabilir.Küçük ve büyük kas gruplarını gelişimini
sağlar.
3.Basketbol ve oyunla kazanma ve kaybetmeyi kabullanir ve öğrenir.
4.Ballhandlig çalışmalarıyla el – göz koordinasyonu gelişir , parmaklarıyla topu doğru
tutmayı yapabilir.
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ANTRENMAN SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

1- Oyun nasıl oynanması gerektiğini öğrendiler
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar..
3-Basketbolu oyun ile sevdiler.
4-Takım ruhunu ve paylaşmayı öğrendiler.
5-Ballhandling çalışmalarıyla el göz gelişimini sağlayarak basketbol topuyla
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