
İZİMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKOKULU ANASINIFI EKİM PROGRAMI 
 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA HAFTA SONU 
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Duygular ile ilgili 
sohbet ediyor ve 
duygu ifadeleri 
çalışması 
yapıyoruz.  
 

 

-e –E sesi ile 
ilgili çalışmalar 
yapıyoruz.  
 
 

 

 1-10 arası 
sayılar ile ilgili 
çalışmalar 
yapıyoruz.  
 

 

Okuma Saati 
için görevli 
öğrenci; 
 
Ares Aydın 
YILDIZ  
Güneş 
ULUDAĞ 
 

Renklerin 
şarkısını 
öğreniyoruz ve 
Renkler ile ilgili 
çalışma 
yapıyoruz.  
 

 

E-TFO 
platformunda 
“Ben Ailem” 
başlığı içindeki 
materyalleri 
inceleyelim ve 
gerekli görevleri 
yerine getirelim. 
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Fransızca : 
Nous découvrons 
l’album petit-bleu petit 
jaune 
 
« Petit-bleu ve 
Petit-jaune » adlı 
kitabı inceliyoruz. 
 

 

Fransızca : 
Nous apprenons 
la chanson 
«J’aime papa, 
j’aime maman ».  
 
“Babamı 
seviyorum, 
annemi 
seviyorum” 
isimli şarkıyı 
öğreniyoruz. 

 

Fransızca : 
Nous faisons une 
dictée d’émotions  
 
Duygular ile ilgili 
etkinlik 
yapıyoruz. 
 

Fransızca : 
Nous travaillons 
l’album « Petit-
Bleu, Petit-
Jaune” en arts 
visuels. 
 
Görsel sanatlar 
alanında “Petit-
Bleu, Petit-
Jaune” albümü 
üzerinde 
çalışıyoruz. 

 

Fransızca : 
Nous faisons 
l’activité “Relier 
les images”. 
  
 
“Resimleri 
bağlayın” 
etkinliğini 
yapıyoruz. 
 

 

Fransızca ETFO: 
“Sous la rubrique "Mes 
sentiments", 
"Lexique : La famille",  
faisons l'activité #3. 
 
“Duygularım” başlığı 
altındaki, 
materyalleri 
inceleyelim ve 
gerekli görevleri 
yerine getirelim. 
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Kapı konulu sohbet 
ve resim 
tamamlama 
çalışması 
yapıyoruz.  
 

 
  
 

Hayvan Aileleri 
hakkında 
sohbet 
ediyoruz. 
 

 

“Ayna Ayna” 
isimli etkinliği 
yapıyoruz.  
 

 

Geometrik 
şekillerin 
özelliklerini 
öğreniyoruz. 

Okuma Saati 
için görevli 
öğrenci; 
Nil Deniz 
Akkaya 
Defne 
YILMAZ  
 
 

“Karıncanın 
Kardeşi” isimli 
hikayeyi 
inceliyoruz. 
 

 

E-TFO 
platformunda 
“Duygularım” 
başlığı içindeki 
materyalleri 
inceleyelim ve 
gerekli görevleri 
yerine getirelim. 
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Fransızca : 
Nous jouons au jeu de 
l’enveloppe 
 
Zarf oyununu 
oynuyoruz.  

Fransızca : 
Nous faisons le 
livre des couleurs 
 
Renkler 
kitabını 
yapıyoruz. 
 

Fransızca : 
Nous découvrons le 
livre “le jeune loup 
qui n’avait pas de 
nom” 
 
“İsmi Olmayan 
Kurt” isimli kitabı 
okuyoruz. 

Fransızca : 
Nous faisons une 
Carte mentale 
individuelle 
 
Zihin haritası 
yapıyoruz. 

Fransızca : 
Nous faisons un 
dessin dictée 
 
Yönergeler ile 
resim çiziyoruz.  
 

Fransızca ETFO: 
Examinons les 
activités de la rubrique 
« Mes émotions » sur 
la plateforme E-TFO 
et effectuons les 
tâches nécessaires. 
 
E-TFO 
platformunda 
“Duygularım” 
başlığı içindeki 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

materyalleri 
inceleyelim ve 
gerekli görevleri 
yerine getirelim. 
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“Benim Hakkımda 
Her şey” isimli 
çalışmayı 
yapıyoruz.  
 

 

Örüntü 
çalışması 
yapıyoruz.  
 

Geoboard 
tahtaları ile 
çalışma 
yapıyoruz. 
 

 
 
 

Okuma Saati 
için görevli 
öğrenci; 
Kemal Emre 
Türkyılmaz 
Masal Naz 
Bektaş 
 

 
 
 

Sayı ve kavram 
çalışmaları 
yapıyoruz. 

E-TFO 
platformunda 
“Pekiştirme 1” 
başlığı içindeki 
materyalleri 
inceleyelim ve 
gerekli görevleri 
yerine getirelim. 
 
 

F 
R 
A 
N 
S 
I 
Z 
C 
A 

Fransızca : 
Nous consolidons ce  que nous avons appris en français. 

 
Fransızca'da öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. 

 

                                                  
  

Fransızca ETFO: 
Examinons les 
activités sous la 
rubrique "Fransizca" 
sur la plateforme E-
TFO et effectuons les 
tâches nécessaires. 
 
 
E-TFO 
platformunda 
"Fransizca" 
başlığı altındaki 
etkinlikleri 
inceleyelim ve 
gerekli görevleri 
gerçekleştirelim. 
 

 
 24 25 26 27             28 29-30 

E 
T 
K 
İ 
N 
L 
İ 
K 

Atatürk’ü tanıyoruz. 

 
 
 
 

“Cumhuriyet 
Nedir?” isimli 
etkinliği 
yapıyoruz. 

 

“Sonsuza” 
şarkısını ve 
“Atam” şiirini 
öğreniyoruz. 

 

“Atatürk ve 
Ben” isimli 
çalışmayı 
yapıyoruz. 

Okuma Saati 
için görevli 
öğrenci; 
Asel 
SARIKAYA 
Nil 
BAŞDOĞAN 
Masal Naz 
Bektaş 

29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı’nı 
coşkuyla 
kutluyoruz. 

- E-TFO 
platformunda 
“Türkiye-Atatürk-
Fransa” başlığı 
içindeki 
materyalleri 
inceleyelim ve 
gerekli görevleri 
yerine getirelim 
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Fransızca : 
Nous chantons "Tour 
Eiffel" (de Pierre 
Lozère). 
 
 
Pierre 
Lozère'den "Tour 
Eiffel" şarkısını 
söylüyoruz.  

 

Fransızca : 
Nous visitons le 
Centre Culturel 
Français d’İzmir et 
on fait des 
activités.  
 
Fransız Kültür 
Merkezine 
Atölye 
Çalışması için 
gidiyoruz.  
 
 

             
 

Fransızca : 
Nous jouons au jeu 
"La maison de 
l'araignée". 
 
 
"Örümceğin Evi" 
oyununu 
oynuyoruz. 
             

 

Fransızca : 
Nous peignons la 
Tour Eiffel en 
pointillisme. 
 
 
Eyfel Kulesi'ni 
 
"noktacılık" 
tekniği ile 
boyuyoruz. 
 

 

Fransızca : 
Nous travaillons la 
carte mentale de la 
fourmi. 
 
 
Karıncanın zihin 
haritası üzerinde 
çalışıyoruz. 
 

 

Fransızca ETFO: 
Examinons les 
activités sous la 
rubrique "Turquie-
Atatürk-France" sur la 
plateforme E-TFO et 
effectuons les tâches 
nécessaires. 
Regardons le 
documentaire "Paris 
vu du ciel". 
 
E-TFO 
platformunda 
“Türkiye-Atatürk-
Fransa” başlığı 
içindeki 
materyalleri 
inceleyelim ve 
gerekli görevleri 
yerine getirelim. 
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Doğa yürüyüşü 
yapıp yaprakları 
gözlemliyoruz.  
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Fransızca : 
Nous découvrons 
l’histoire « Le grand 
ménage ». 
 
“Büyük temizlik” 
hikayesini 
keşfediyoruz. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Yukarıdaki programı lütfen inceleyiniz. Oradaki minik ipuçlarından yola çıkarak çocuğunuzla sohbet etmek, sorumluluk 
ve görev duygusunu desteklemeniz, onları bir üst eğitime hazırlamak açısından önemlidir. Ayrıca lütfen onları “Hafta 
Sonu Ödevleri” için yüreklendirin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


