
ÖĞRETİM PROGRAMINDA NE DEĞİŞTİ?1. SINIF
2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

SES ESASLI İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANACAK YENİLİKLER

Harflerin sesleri verilmeden önce doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesler dinletil-
meli ve öğrencinin tanıması sağlanmalıdır.

Dik temel harf öğretimi öncesinde,

 Dairesel çizgi öğretilirken, saatin 2 noktasından başlanmalı

	Yazılacak harfin yapısal özelliklerine uygun olarak el esnekliği kazandıracak çalışmalar 
yapılmalıdır.

Okuma - yazma eğitimi boyunca dört çizgi, üç aralıktan oluşan standart “Yazı Defteri” kul-
lanılmalıdır.

Harfler ve hecelerin öğretiminde ise daha geniş satır aralığı kullanılmalıdır.

 Yazı satırı 4 - 5 - 4 oranında olmalıdır.

Metinlerin başlıkları büyük harf ile yazılmalıdır.

2. Dinleme eğitimi çalışmalarının kapsamı genişletildi.

3. Çizgi çalışmaları değişti.

4. Önce büyük sonra küçük harf

5. Yazı satırı boyutları değişti.

6. Başlıklar büyük harf ile yazılıyor.

1. Harf grupları değişti.

DİK TEMEL YAZI HARF GRUPLARI

1. Grup harfler e, l, a, k, i, n E, L, A, K, İ, N
2. Grup harfler o, m, u, t, ü, y O, M, U, T, Ü, Y
3. Grup harfler ö, r, ı, d, s, b O, R, I, D, S, B
4. Grup harfler z, ç, g, ş, c, p Z, Ç, G, Ş, C, P
5. Grup harfler h, v, ğ, f, j H, V, Ğ, F, J
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Önce küçük harf sonra büyük harf öğretiliyordu. Şimdi, önce büyük harfin yazımı hemen 
ardından küçük harfin yazımı gösterilmelidir.



ÖĞRETİM PROGRAMINDA NE DEĞİŞTİ?1. SINIF
MATEMATİK PROGRAMINDA UYGULANACAK YENİLİKLER

HAYAT BİLGİSİ PROGRAMINDA UYGULANACAK YENİLİKLER

1. Daha önce “Veri” olan öğrenme alanı “Veri İşleme” olarak değiştirildi.

 Alt öğrenme alanı da “Veri Toplama ve Değerlendirme” oldu.

    Eski  programda kazanım, “Veri toplar ve çetele tablosu üzerinde kaydeder; nesne 

grafiği oluşturur.” şeklindeydi.

 Bu kazanım yeni programda kaldırıldı.

2. “Cebire Geçiş” alt öğrenme alanı kaldırıldı.

3.  Eski  programda, “20’ye kadar ikişer ileriye; birer geriye sayar.” kazanımı vardı.

     Yeni  programda, “20’ye kadar (20 dahil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.” 

olarak değiştirildi.

4. 2016 - 2017 öğretim yılında getirilen “bütün - yarım - çeyrek” kavramlarından “çeyrek 

kavramı” çıkarıldı.

Ünite adlarında değişiklik oldu.

Eski  Ünite Adları Yeni  Ünite Adları

1. Ünite Ben ve Okulum Okulumuzda Hayat

2. Ünite Ailem ve Evim Evimizde Hayat

3. Ünite Sağlıklı Hayat Sağlıklı Hayat

4. Ünite Güvenli Hayat Güvenli Hayat

5. Ünite Ülkemi Seviyorum Ülkemizde Hayat

6. Ünite Doğa ve Çevre Doğada Hayat
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• Kutulardaki oyuncakların isimlerini söyleyin. Kaçıncı sırada olduklarını altına yazın.
• Oyuncakların kaçıncı sırada olduklarını kutudaki boşluklara yazın.

1. 2.

1.

SIRA SAYILARI

1913 1793 115 1571

5 35 5515 45 6525 75 85 9510 40 6020 50 7030 80 90 100

10080604020 9070503010

2015 1914 18131074 1712963 16118521

2014 18104 126 1682

20 1519 1418 13 10 7 417 12 9 6 316 11 8 5 2 1

20 18 16 1214 10 8 6 4 2
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• Örnekleri inceleyin. Muzları boyayarak toplama işlemlerindeki noktalı yerleri doldurun.
• Balıkları üçten başlayarak birer birer sayın.
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1. SINIFTUDEM OKUMA YAZMA SETİ NEDEN FARKLI?

 1. “Dinleme ve İlk Çizgi Kitabı” içerisinde bulunan dinleme 

sayfalarının doğal ve yapay, ses içerikleri AKAS içinde 

bulunuyor. Zengin ve günlük hayat ile ilişkili dinleme 

etkinlikleri ile öğrencilerin sesleri tanıma ve ayırt etme 

becerilerini eğlenerek geliştirmelerini sağlıyor.

  Çizgi bölümleri ile de öğrencilerin, harflerin yapısal özelliklerine uygun çizgi çalışma-

ları yapmalarını sağlıyor.

 2. Okuyorum Yazıyorum fasikülleri, okuma - yazma tekrar çalışmaları 

ve yazı defterleri ilk okuma yazma öğretiminde bütünlük sağlıyor.

  Harfler ve hecelerde müfredatta verilen oranda büyük satır,

  Sözcük, cümle, metin ve etkinliklerde de standart satır 

  kullanılıyor.

 3. Üç yazı defteri var.

  Harf ve Hece Defterim, fasiküller ile aynı satır büyüklüğünde 

olduğu için yazıların özenli olmasını sağlıyor.

  Yazı Defterim, içindeki satır aralığı öğrencinin cümle yazımını biçimlendiriyor.

  Cümle Defterim, öğrencilerin bütünü öğrenmesindeki hızı artırıyor.

 4. Harf kartlarının ön yüzeyinde görselin adı yazıyor. Bu öğrencinin harfin söz-

cüğün bir parçası olduğunu fark etmesini sağlıyor. Arka yüzeyinde ise görsel-

le ilgili bilgi ve bilmece vererek dersi eğlenceli kılıyor.

5. Okuma yazma öğretiminde noktalama işaretlerinin yapılışı satır 

üzerinde gösteriliyor. Cümle yazma öğretiminde büyük harf için fil 

uyaranı, noktalama işaretleri için de dalmaçyalı uyaranı kullanılma-

ya devam ediyor. 

 6. Öğretmen Kitabı ve AKAS ile özet yönlendirmelerde bulunarak öğ-

retmenlerimize yardımcı oluyor ve AKAS içindeki özel bir yazılımla “Sınıfta 2. bir  öğret-

men mi var?” dedirtmeye devam ediyor.

 7. Matematik öğretimini “Matematik Defteri, Sayı Kartları ve

 Matematik Tekrar Çalışmaları” ile bütünleştiriyor ve bu öğretiyi

 AKIL OYUNLARI Kitabı ile düşünce zenginliğine taşıyor.

 8. Hızlı Okuma Kitabı ile öğrenciye göz egzersizleri yaptırıp (günde 5 

kez) okumalarının daha düzgün olmasını sağlıyor.

•	AKAS’tan	ilgili	bölümü	açın.	Duyduğunuz	sese	ait	görseli	işaretleyin.4
dört
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•	Kesik	çizgilerin	üzerinden	geçin	ve	tren	yolunu	tamamlayın.

tudem Akıl Oyunları 1. Sınıf 3

4) Çilek ve Benek’i tekrar buluşturabilir misin?

Ben olduğum 
yerde kalacağım. 
Çilek bir yolunu 

bulur!

Tembel köpek!
O bana doğru 

gelebilir!

Hızlı Okuyorum

Sözcükleri ok yönünde hızlıca okuyun.
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Şarkı söyle.

Oyun oyna.

Yazı yaz.

Kitap oku.

Yemek ye.

Çiçekleri sula.

Saçını tara.
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Hızlı Okuyorum

Kutularda verilen sözcükleri hızlı hızlı yanlış yapmayıncaya 
kadar okuyun.
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AA 	Doğada	atlar	topluluk	halinde	yaşar.	Buna	sürü	denir.	Atın	yavrusuna	tay,	
dişi	ata	kısrak,	erkek	ata	aygır	adı	verilir.

	Bir	tay	doğduktan	birkaç	saat	sonra,	sürüden	geri	kalmayacak	kadar	hızlı	
koşabilir.

Dağdan	gelir	arık	arık,
Ayağında	demir	çarık.

(At)

A Z IY
ME F T E R İD Yazı

Defterim

ME F T E R İD

A R FH
V E

H E C E
Harf ve Hece 

Defterim

ME F T E R İD
Ü M LC E Cümle

Defterim




