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Kurumumuz, eğitim ve öğretime başladığı Eylül 2011 tarihinden günümüze kadar tüm çalışmalarını belirlenen amaç

ve programlar doğrultusunda meydana getirmiş; akademik ve sosyal etkinliklerdeki hedeflerimiz, planlandığı gibi

gerçekleşmiştir.

Yeni eğitim ve öğretim yılında bünyemizde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarımızda öğrenim görecek

öğrencilerimizin yaş ve sınıf özelliklerine göre kayıt işlemleri tamamlanmış, kurumumuzda göreve yeni başlayan

meslektaşlarımızın aramıza katılmasıyla öğretim kadromuz daha da güçlenmiştir.

Yönetici ve öğretmen arkadaşlarımızla öğretim programlarının uygulanmasına yönelik tüm çalışmalarımızı

tamamladık. Ayrıca öğrencilerimizin akademik donanımlarının yanı sıra bireysel yeteneklerinin gelişimine katkı

sağlayacağına inandığımız sanat, spor, kültürel etkinliklerimizi ve Mini Konservatuvar çalışmalarımızı güncelledik.

Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerinde önemli bir kazanım olduğuna inandığımız sosyal etkinlik çalışmalarımızda ise

kulüp, toplum hizmeti ve proje yarışmalarını önceki yıllarda olduğu gibi içinde bulunduğumuz öğretim yılında da

gerçekleştireceğiz.

Sevgili Öğrencilerim,

Okulumuzdaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında,

cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı birikim ve donanımlarınız ile toplumda saygı duyulan, örnek gösterilen

bireyler olarak yetiştirilmenize önem verilecektir.

Ayrıca bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve etkin çalışma alışkanlığı kazanmış; yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız

düşünebilen; spor, sanat ve kültür etkinliklerinde bireysel yeteneklerini geliştirmiş; etik değerlere saygılı, ilkeli,

toplumsal değerleri koruyan, öz güven sahibi ama en önemlisi mütevazı kişiler olarak yetişecek ve topluma örnek

olacaksınız. Bunun için biz, tüm yönetici ve öğretmen kadromuzla sizlerin yanında olacağız.

Yeni eğitim ve öğretim yılına büyük bir heyecanla başlarken okulumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen;

Kurucu Temsilcimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet KARACA’ya,

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhat ÖZEREN’e,

Kültürel AŞ Genel Müdürü Sayın Ufuk KONCA’ya,

İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının Değerli Yönetim Kurulu Üyelerine,

ve bizlere güvenen tüm velilerimize, yönetici, öğretmen ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Cumhuriyetimizin

Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi minnetle, şükranla ve saygıyla

anıyorum.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesini diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

E. Aybars ŞEHİRTAY

Okul Müdürü

Değerli Velilerimiz,

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu; kuruluşunun 9. yılı olan

2019-2020 eğitim ve öğretim yılına büyük bir heyecanla başlıyor.



Açılış Töreni

İTÜ GVO ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE 

ORTAOKULUNDA  İLK DERS ZİLİ ÇALDI!

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı açılış törenimiz, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü

Okul Müdürü Sayın E. Aybars ŞEHİRTAY’ın öğrencilerimizle Atatürk büstüne

çelenk koymasıyla başladı.

Törenimiz, okula başlamanın heyecanını yüreklerinde hisseden öğrencilerimizin

oditoryuma alınmasıyla devam etti.

Cumhuriyetimizin Kurucusu, Eşsiz Kahraman Mustafa Kemal Atatürk ve Türk

Milli Eğitimine emeği geçmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda durulan

saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’mızın söylenmesiyle açılışımız

gerçekleşti. Okul Müdürü Sayın E. Aybars ŞEHİRTAY günün anlam ve önemini

belirten açılış konuşmasını yaptı.

Anaokulu Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Erke Rüzgar KIRIKÇI, okula başlamanın

heyecanını arkadaşları, öğretmenleri ve tüm konuklarımızla paylaştı.

İlkokul 4. sınıf öğrencileri, Ege TAŞÇI ve Damla Naz KARA ise heyecanlarını ve

umutlarını yansıtan “Okula Dönüş” adlı şiiri büyük bir coşkuyla yorumladılar.

Tüm öğrencilerimiz adına konuşma yapan Ortaokul 4. Sınıf Öğrencisi İlke

YILMAZER, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına dair duygularını dile getirdi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hem akademik hem de sosyal alanlarda

gerçekleştirilen etkinliklerden oluşan barkovizyon gösterisini öğrencilerimiz ve

konuklarımız ilgiyle izledi.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm konuklarımızla söylenen İTÜ

Marşı’mızdan sonra sembolik olarak çalan zille, açılış törenimiz sona erdi.



Açılış Töreni



Açılış Töreni



Açılış Töreni



Açılış Töreni



Açılış Töreni



Açılış Töreni



Açılış Töreni



PDR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak yeni bir eğitim ve

öğretim yılına başlamanın mutluluğu ve heyecanı içinde sizlere ve

öğrencilerimize “Hoş geldiniz!” demek istiyoruz.

Bu dönemi daha keyifli ve verimli geçirmenize yardımcı olabilmek adına,

sizler için hazırlamış olduğumuz bültenlerimize yıl içerisinde okulumuz web

sitesi ya da kişisel e-postalarınız aracılığıyla ulaşabileceğinizi hatırlatır;

sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl dileriz.



PDR

Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılı içerisinde yürütülen “Plastik Kapak

Toplama” kampanyamızda 102 kg plastik kapak toplanmıştır. Toplanan

kapaklar “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği”ne bağışlanmıştır. 2019-2020

eğitim ve öğretim yılında da devam edeceğimiz kampanyamıza desteklerinizi

bekliyoruz.



PDR

Okul yaşantısının ilk haftalarından itibaren olumlu ve güven verici bir ortam

yaratılması, çocukların okula severek gelmesini büyük ölçüde etkileyecektir.

Bu olumlu ortamın yaratılmasına destek olmak amacıyla Psikolojik

Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak sınıflarda uyum sürecini ve

arkadaşlık ilişkilerini geliştirecek sınıf çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

İlkokul ve ortaokul sınıf düzeylerinde yaptığımız sınıf çalışması ile

öğrencilerimizin arkadaşlık ilişkilerini desteklemeyi ve sınıf bilincini

yerleştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimizi yakından tanımanın,

öğrencilerimizle bölümümüzün işleyişini paylaşmanın onlarla kuracağımız

ilişkilere verim katacağına inanıyoruz.



PDR



PDR



PDR



Hazırlık Grubu

Bu hafta Hazırlık Sınıfları olarak keyifle ve heyecanla geçirdiğimiz

“Oryantasyon” haftamızın ardından sınıfımızı, öğretmenlerimizi ve

arkadaşlarımızı tanımış olmanın mutluluğuyla okuldaki tam zamanlı

birinci haftamıza başladık.

Oryantasyon günlerinde sınıfımıza iyice alıştıktan sonra bu hafta sıra,

okulda zaman geçireceğimiz mekânları tanımaya geldi. Okulda

küçük bir gezi yaptık, sene boyunca bizimle zaman geçirecek ve bize

destek verecek kişileri tanıdık ve “Okuluma Merhaba” adlı temamıza

başladık.



Hazırlık Grubu

Türkçe Dil Etkinlikleri kapsamında okulumuzla ilgili bilgi edindikten

sonra “Okul denince aklımıza gelen dört şey nedir?” sorusunun

cevabını düşündük ve cevaplarımızın resmini çizdik. Okul ve sınıf

ortamının toplumun bir parçası olduğunu, bundan dolayı da okulda

ve sınıfta bazı kuralların olması gerektiğini konuştuk. Bu kuralları

birlikte belirledik ve gerektikçe birbirimize hatırlattık. Yaptığımız

resmimizi sınıfımızda her zaman görebileceğimiz bir yerde

sergiledik.

GEMS ve düşünme becerileri sınıflarımıza bu hafta ilk defa gittik ve

orada sene boyunca oynayacağımız materyallerimizi tanımaya

başladık.



Hazırlık Grubu

Sanat etkinliğimizde okul malzemelerinin bulunduğu bir “Mandala”

çalışması yaptık.

Müzik etkinliğimizde, “Günaydın” şarkısı ile birbirimizi selamladık

ve “Mısır Patlatma, Miskin Kediler, Şapkalı Tanışma, Marakası

Salla” gibi müzikli oyunlar ile sınıfta çok keyifli zaman geçirdik.

Oryantasyon günlerinde dinlediğimiz ve dans ettiğimiz Orff

çalışmalarından biri olan “Şişman Kral Tüyden Hafif Prenses”

dramasını tekrar canlandırırken çok eğlendik. Öğrenme

merkezlerinde planlama yaptığımız oyunları keyifle oynarken

bahçemizin keyfini çıkarmayı da ihmal etmedik.



Hazırlık Grubu

Biz; ilk haftamızı heyecan içinde, sevgi dolu ve keyifle tamamladık.

Bundan sonraki haftalarda edineceğimiz yeni bilgileri,

oynayacağımız oyunları ve eğlence dolu paylaşımlarımızı merak

ediyorsanız bizi takip etmeye devam edin.

Haftaya görüşmek üzere…



Hazırlık Grubu



Hazırlık Grubu



Hazırlık Grubu



Hazırlık Grubu



Hazırlık Grubu



Hazırlık Grubu



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Venüs ve Mars sınıfı öğrencilerimiz, 2019-2020 eğitim ve öğretim

yılına büyük bir sevinçle başladılar. Yeni öğretmenlerimiz ve

arkadaşlarımızla tanışmak bizleri çok heyecanlandırdı. Bu haftamızı

birbirimizi tanıyarak ve sınıfımızda, okul bahçemizde bol bol oyunlar

oynayarak eğlenceli bir şekilde tamamladık. Böylece yeni

dönemimize enerji dolu başladık.

Türkçe etkinliğinde, tanışma sohbetlerimizi yaptıktan sonra

okulumuzun bölümlerini tanımak için okulumuzda küçük bir tur

düzenledik. Bu bölümlerde kimlerin hangi görevleri olduğunu

konuştuk. Sınıf ve okul kurallarını öğrendik. Kitap gününde

evimizden getirdiğimiz kitapları öğretmenlerimizle okuyup inceledik.



Orta Grup

Oyun etkinliğimizde, sınıfımızın öğrenme merkezlerini tanıdık. Yeni

oyuncaklarımız eşliğinde arkadaşlarımız ile yaratıcı oyunlar kurduk

ve paylaşımda bulunduk. Bahçeye çıkıp temiz havada oynamayı da

ihmal etmedik.

GEMS etkinliğinde, GEMS sınıfına giderek birbirinden farklı merak

uyandıran materyalleri tanımak için istasyon çalışması yaptık.

Çalışmalar sırasında çeşitli gruplama, takma-çıkarma vb. etkinlikleri

gerçekleştirerek bilgilerimizi tazeledik.



Orta Grup

Düşünme becerilerinde ise Jovo ve Kapla materyallerini kullanarak

hayal ettiğimiz binaları inşa ettik.

Ayrıca küçük insan modellerimizi ve ahşap bloklarımızı kullanarak

kendi okulumuzu tasarlamaya çalıştık.

Siz değerli velilerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu

bir dönem diliyoruz.

İyi hafta sonları dileriz.



Orta Grup



Orta Grup



Orta Grup



Küçük Grup

Okula başladık!

İlk, okul deneyimimizi yaşayacağımız, bize sevgiyle kucak açan

Merkür sınıfını çok sevdik. 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılını

Merkür sınıfında yeni arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz ile

tamamlayacağımız için çok mutluyuz.

Oryantasyon haftamızda ilk olarak öğretmenlerimizi ve

arkadaşlarımızı tanımak için “Topla Tanışma” oyunu oynadık.

Sevdiğimiz rengi, hayvanı veya ismimizi söyleyerek kendimizden

bahsettik.

Sınıfımızdaki oyun merkezlerini ve oyuncakları tanıyarak serbest

zaman etkinliğinde arkadaşlarımızla oynama fırsatı bulduk. Oyun

hamurları ile küçük kas becerilerimizi geliştirmeye başladık.



Küçük Grup

Sanat etkinliğinde, süslediğimiz taçlarla Orff müziği eşliğinde dans

ederek eğlendik. Sınıfımızda renkli kalemlerimizle serbest boyama

çalışması yaparak hayal dünyamızı kâğıtlara aktardık. Sınırlı

boyamalarla kalem tutma becerilerimizi destekledik.

Müzik etkinliğinde, “Günaydın” adlı şarkıyı dinleyerek şarkının

hareketlerini tekrarladık. “Dik Dur Kardeşim” şarkısı ile güne

sağlıklı egzersiz hareketleri yaparak başlamış olduk.



Küçük Grup

Türkçe etkinliğinde, “Ördek Ailesi” ve “İki Kedi” parmak oyunlarını

öğrendik. “Renkli Arkadaşlar” kitabını okuyarak keyifli vakit

geçirdik.

Heyecanla ve merakla başlayan okul maceramızın öğretmenlerimizle

ve arkadaşlarımızla sağlıklı, başarılı ve mutlu bir şekilde devam

ederek tamamlanmasını diliyoruz.

İyi hafta sonları dileriz.



Küçük Grup



İngilizce

Okulun ilk hafta heyecanını yaşayan hazırlık grubu öğrencilerimiz ile

bu hafta birbirimizi daha yakından tanımak için çeşitli oyunlar

oynayıp etkinlikler yaptık. Ayrıca isimlerimizin yer aldığı

kolyelerimizi takmaktan da çok büyük keyif aldık.



İngilizce



İngilizce

İlk haftaya eğlenceli tanışma etkinlikleriyle başlayan 5 yaş grubu

öğrencilerimiz, dinamik İngilizce oyunlarla hafta boyunca eğlenerek

okula çok kolay alıştılar.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta, piyano ve ritim çalgıları eşliğinde

şarkılar söyleyerek tanışma oyunları oynadık ve dans çalışmaları

yaptık.



Müzik



Oyun ve Hareket Eğitimi

Oyun ve hareket eğitimi dersinde ilk haftanın heyecanını yaşayan

öğrencilerimizle eğlenceli tanışma oyunları oynadık. Her sene

başında ve sonunda yaptığımız boy ve kilo ölçümlerini de

tamamladık.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Oyun ve Hareket Eğitimi



Bilişim Teknolojileri

Hazırlık sınıflarımızla “Kodlama” çalışmalarına eğlenceli bir giriş

yaptık.



Bilişim Teknolojileri



GEMS

GEMS etkinliğinde bu hafta anaokulu öğrencilerimizle GEMS

sınıfına giderek birbirinden farklı ve merak uyandıran materyalleri

tanımak için istasyon çalışması yaptık. Öğrencilerimizin keşif

yöntemi ile bilinçlenerek öğrenmelerini ve eğlenmelerini sağladık.



GEMS



GEMS



1. Sınıflar 

Uyum haftasında öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşları ile tanışan

öğrencilerimiz okulun ilk haftasına mutlulukla başladılar.

Öğrencilerimiz hafta boyunca yaptığımız etkinlikler ile birbirlerini

daha yakın tanıyıp sıcak ve güvenli arkadaşlık,dostluk kurmaya

başladılar. Bu süreç içerisinde öğrencilerimizin etkinliklere severek

katılmaları biz öğretmenlerini de çok mutlu etti.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

2. SINIF OLDUK!

2. sınıf öğrencilerimiz, 2019-2020 eğitim öğretim yılına büyük bir

coşku ile başladılar. Yaz tatilinde biriktirdikleri anıları öğretmenleri

ve arkadaşlarıyla paylaşırken mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Öğrencilerimiz, 2. sınıf öğrencisi olmanın verdiği öz güvenle

dolaplarını çok kısa bir sürede yerleştirip dolaplarının önünde poz

vermeyi de unutmadılar. Güne eğlenceli bir çocuk oyunu ile

başlayıp yeni eğitim öğretim yılı için birbirlerine başarılar dilediler.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

Artık 3. sınıf olduk, öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza kavuştuk. 

Mutlu ve heyecanlıyız. Herkese başarılı ve mutlu bir yıl dileriz. 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

2019-2020 eğitim ve öğretim yılına 4. sınıflar olarak büyük bir

heyecan ve coşkuyla başladık.



Yabancı Diller 

Birinci sınıf öğrencilerimiz, ilk hafta heyecanını yaşarken ve okullu

olmaya alışırken çeşitli İngilizce oyunlar oynayıp etkinlikler

gerçekleştirdiler.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İkinci sınıf öğrencilerimize bu hafta İngilizce derslerimizde genel

tekrar konuları içeren ve kendilerini hedef dilde ifade etmelerini

sağlayan keyifli etkinliklere yer verdik.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Bu hafta 3. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde eğlenceli

etkinliklerle genel tekrar yaptılar.



Yabancı Diller 

Dördüncü sınıflarımızla ilk hafta İngilizce derslerimizde keyifli

tanışma etkinliklerine yer verdik. Geçmiş bilgilerimizi tazeledik,

kelime oyunları oynadık, yıl sonunda açmak üzere zaman kapsülleri

yaptık. Kendimizi anlattığımız etkinliklere yer verdik.



Beden Eğitimi

İlkokul 2. sınıflarımızla boy kilo ölçümlerimizi yaptık. Çok

eğlenceli yeni bir oyun öğrendik.



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “GEMS Dersine Merhaba” adlı

etkinlikle öğrenme seyahati için yola çıkan sınıf trenlerini yaptılar.



GEMS



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde, “Sayı Doğrusunda Rakamlar

Yarışıyor” adlı etkinlikle farklı toplamlarda sayı değerlerini, sayı

doğrusu üzerinde unifix küpler kullanarak gösterdiler. Eğlenerek

oluşturdukları toplam değerlerinin neler olduğunu, karşı takımların

değerlerinin neler olduğunu keşfetmek için sayı doğrusu önünde

yarıştılar.



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta STEAM çalışması yaptılar. Mühendislik ekipleri

olarak çalışan öğrencilerimiz, plastik pipetleri ve yapı malzemesi

olarak bant kullanıp model kirişli köprüler tasarladılar ve yarattılar.

Amaçları, tasarım kriterlerini ve kısıtlarını yerine getirirken, kendi

tasarımlarını truss modeline uygun olarak en güçlü köprüyü inşa

etmeye çalıştılar. Mühendislik tasarım basamaklarına uygun

olarak,("Sor, Hayal Et, Planla, Yarat, İyileştir" ) çalışmalarını test

edip geliştirme aşamalarını yaptılar. Tasarımlarının gücünü 250

gram ağırlık ile test ederek en iyi tasarımlar üzerinde fikir birliğine

vardık.



GEMS



Türkçe Zümresi

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasına öğrencilerimizi

tanımaya yönelik eğlenceli bir etkinlikle başladık. Türkçe dersinin

içeriği, işlenişi, sene boyunca okutulacak kaynak kitaplar ve okuma

kitapları hakkında bilgi verdik. Öğrencilerimizle yeni bir döneme

başlamanın sevincini ve heyecanını paylaştığımız bu eğitim ve

öğretim yılında bütün öğrencilerimize başarılar dileriz.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıflarımızla yeni okul yılımızın ilk haftasına

öğrencilerimizi tanımaya yönelik eğlenceli bir etkinlikle başladık.

Türkçe dersinin içeriği, kullanılacak kaynak kitaplar ve okuma

kitapları hakkında bir sunum izledik. Tatilde okuduğumuz

“Dedektif Bol Bel’in Serüvenleri” kitabının değerlendirmesini

yaptık. Öğrencilerimiz, bu kitaptan yola çıkarak hazırladıkları

afişleri sundular. Tüm öğrencilerimize mutlu, huzurlu ve başarılı

bir dönem diliyoruz.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, kendilerini sözlü ve yazılı olarak

ifade ettikleri iki tanışma etkinliği gerçekleştirdiler. “İstanbul’la

Saklambaç” kitabına ilişkin soruları yanıtladılar. Kütüphanede

“Pal Sokağı Çocukları” kitabını okudular.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Fiilimsiler” konusu ile LGS

çalışmalarına başladılar. Konu tekrarı, etkinlik ve test

çözümleriyle konuyu pekiştirmeye çalıştılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Doğal Sayılar”

konusunu işleyerek konu ile ilgili alıştırmalar yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimizle bu hafta "Kral İle Bilge'nin

Buğday Taneleri ve Satranç Tahtası” hikâyesini izledik.

Öğrencilerimiz, satranç tahtasının her bir karesi için istenen

buğday tanelerini üslü sayılarla ifade edebileceklerini öğrendiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Tam Sayılar ve Tam

Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemleri” konusunu işledik ve

sayma pulları ile modellemeler yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıflarda bu hafta "EBOB – EKOK" konusu ile ilgili

problemler çözdük.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile ilk ders tanışma

etkinliği yapıldı. Sosyal bilgiler dersinin kaynakları, kapsamı

hakkında bilgilendirme yapıldı. İlk ünitemiz olan “Birey ve

Toplum” kapsamında “Sosyal Bilgilerin Faydaları, Etkin

Vatandaşın Görevleri” konuları işlendi.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimize dersin içeriği ve

kaynaklar hakkında bilgilendirme yapıldı. “Toplumdaki Rollerim”

konusu işlendi. Günlük hayatımızda rollerin ve sorumlulukların

değişebileceği etkinlik ile pekiştirildi.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz ile dersin içeriği hakkında

değerlendirmeler yaptık. Öğrencilerimizin yaz tatilinde okudukları

“Bilge Sokrates’in Ölümü” isimli kitabı yorumlayarak felsefe

bilimi ile ilgili izlenimler elde ettik. Ayrıca “İletişim Kurarak

Anlaşırız” konusuna giriş yaptık. İletişim türlerinden sözsüz

iletişim türü ile ilgili “Kutuda Ne Var?” isimli oyunu oynayarak

jest ve mimiklerle iletişime nasıl katkıda bulunulabileceğini

öğrendik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 4. sınıf öğrencilerimize 2019-2020 eğitim ve

öğretim yılı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin içeriği

hakkında bilgilendirme yaptık. Yeni öğrencilerimizle tanıştık ve

“Bir Kahraman Doğuyor” ünitesinin “Güçlü Avrupa’nın Temelleri,

20. Yüzyıla Girerken Osmanlı Devleti, Düşünce Akımları,

Balkanlarda Sosyal ve Kültürel Yapı, Mustafa Kemal’in Hayatı,

Çocukluğu, Öğrenim Hayatı” konularını işledik ve yaz tatili

çalışmalarını kontrol ettik.
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Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimize fen bilimleri dersinde bu

hafta, yıl boyunca işlenecek üniteler tanıtıldı. "Dünya, Güneş

ve Ay" ünitesine giriş yapıldı. Güneş'in özellikleri anlatıldı.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta “Güneş Sistemi ve

Tutunmalar” ünitesi kapsamında Güneş sisteminin 8 gezegeninin

özellikleri hakkında bilgi sahibi oldular. Öğrendikleri bilgileri

Güneş sistemi modeli üzerinde pekiştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, 2019-2020 eğitim ve öğretim

yılının ilk haftasında yıl içerisinde işleyeceğimiz üniteler ile ilgili

bilgilendirildiler. "Güneş Sistemi ve Ötesi" ünitesine başlangıç

yaparak "Uzay Teknolojileri" konusunu işlediler ve konuya ait

posterleri incelediler."



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci haftasında ortaokul

4.sınıf öğrencilerimiz, ilk olarak 8. sınıf fen bilimleri dersi öğretim

programını incelediler. “Mevsimler ve İklim” ünitesinden

“Dünya’nın Dönme Ekseni, Dolanma Düzlemi, Dönenceler,

Mevsimlerin Oluşumu” konularına ait kavramları işleyerek bu

kavramları içeren poster çalışması yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi
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