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Okulumuz bugünden itibaren bir haftalık sonbahar ara tatiline giriyor. Tatil boyunca çocuklarımızın siz aileleri ile

kaliteli zaman geçirmeleri ve ilgi alanlarına yönelik etkinliklere katılmaları, onların sosyal ve duygusal gelişimlerine

büyük katkı sağlayacaktır. Dinlenirken birinci çeyrek dönemde öğrendiklerini tekrarlayacakları “Geliştirici Pekiştirici

Çalışmalar”ı yapmaları da onlar için kıymetlidir.

Öğrencilerimizin, okulumuzun açıldığı ilk günden itibaren katıldıkları eğitim ve öğretim çalışmalarındaki akademik

başarıları, kişisel ve sosyal beceri gelişimleri öğretmenleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonuçları

anaokulu öğrencilerimiz için sizlerle mektup olarak paylaşılacak. Okul bilgi sistemimiz İTÜGVONET’in veli portalı

üzerinden ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için gelişim karnesine, ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için ise ara

karneye ulaşabilirsiniz.

Yaşadığımız şehrin bir gerçeği olan deprem anında neler yapılması gerektiğini öğrencilerimiz ve personelimiz ile

bugün yaptığımız «Haberli Deprem/Bina Tahliye Tatbikatı» ile yeniden deneyimledik. Kısa süreli ve başarılı bir

tahliye gerçekleştirdik. Bu konuda kurum olarak aldığımız önlem ve yönlendirmelerin tüm paydaşlar tarafından

özümsenmiş olması bizleri mutlu etti.

Bir grup ortaokul 3 ve 4. sınıf öğrencimiz, 16 -19 Kasım tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde "Experiminta

Bilim Merkezi"ni, Giesen şehrinde "Mathematikum Bilim Merkezi"ni, üniversite şehri Heidelberg’i ve Münih’te BMW

fabrikasını ziyaret edecekler. Öğrencilerimize Matematik ve Fen Bilimleri Bölümleri tarafından organize edilen bu

etkinlikte güzel anılar biriktirip deneyimlerini artıracakları keyifli bir gezi diliyoruz.

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz LGS ile ilgili çalışmalarına ara tatilde de devam ediyorlar. Hafta Sonu Yetiştirme

Kursu'na katılan öğrencilerimiz için 16 Kasım 2019 Cumartesi, 18 Kasım 2019 Pazartesi, 19 Kasım 2019 Salı ve 20

Kasım 2019 Çarşamba günleri "Hafta Sonu Yetiştirme Kursu"muz devam edecektir. 23 Kasım 2019 Cumartesi günü

ise kursumuz yoktur. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.

16 Kasım 2019 Cumartesi günü “Mini Konservatuvar” ve “Kış Spor Okulu” çalışmalarımız da devam edecektir.

23 Kasım 2019 Cumartesi günü ise sadece “Kış Spor Okulu” yüzme grubu telafi çalışması yapılacaktır.

Keyifli ve verimli bir tatil dönemi dileriz.

Saygılarımla,

Fisun ÇETİN

İlkokul 1-2. Sınıflar Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz, 

Sevgi ve saygı dolu öğrenme ortamlarında yoğun ve keyifli geçen bir çeyrek dönemi geride bıraktık.

Öğrencilerimiz hem akademik çalışmalarıyla hem de sanat, spor ve müzik alanında göstermiş

oldukları performanslarıyla bizleri gururlandırdı. Ulusal ve evrensel değerlere sahip bir biçimde

yürüttükleri projeler ise bizlerin yarınlara daha bir umut ile bakması için ayrıca değerli.

Öğrencilerimize istek, yetenek ve ilgileri doğrultusunda destek olan tüm İTÜ GVO ailesine,

yöneticilerimize, öğretmenlerimize, çalışanlarımıza ve tüm çalışmalarımızda yanımızda bulunan siz

velilerimize teşekkür ederiz.



10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUZ

10 Kasım… Bugün sadece Türkiye’nin değil dünyanın saydığı, sevdiği ve andığı üstün bir kişi; bir

önder, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü…

10 Kasım 1938’de, saatler dokuzu beş geçtiğinde insan sevgisiyle, vatan sevgisiyle dolu koca bir yürek

durdu ama saatler durmadı. Bizler, İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu olarak

10 Kasım’ı dikkatlerimizi bir kez daha onun düşüncelerine yöneltmek için bir fırsat günü olarak kabul

ediyoruz.

Okulumuzda yapılan “10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni” Okul Müdürümüz Sayın E. Aybars ŞEHİRTAY

ile temsilci öğretmen ve öğrencilerimizin de katıldığı Atatürk büstüne çelenk koyma töreniyle başladı.

Saatler dokuzu beş geçerken Ata’mızın manevi huzurunda saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal

Marşı söylendi.

Törenimiz, Görsel Sanatlar Öğretmeni Sayın Gökhan ZİYA’nın konuşmasıyla devam etti. Günün anlam

ve önemini, dünya basınına yansıyan haberler üzerinden İngilizce olarak paylaşan İngilizce Öğretmeni

Sayın Andrew MILLS’in ardından ortaokul 3-A sınıfından öğrencimiz Mete Reis KIZILDAĞ

konuşmasıyla 10 Kasım’ın önemini bir kez daha vurguladı.

Ortaokul 1. öğrencilerimizin hazırladığı, “Selanik’ten İstanbul’a Mustafa Kemal ATATÜRK” sunumuyla

törenimiz sona erdi.

Aramızdan ayrılışının 81. yılında yüreğimizde ölümsüzleşen Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha 

sevgi ve saygıyla anıyor, Ata’mıza şükranlarımızı sunuyoruz.
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Tatbikat

DEPREM/BİNA TAHLİYE TATBİKATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Değerli Velilerimiz,

15 Kasım 2019 Cuma günü İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi olarak okulumuzda 09.30-09.45 saatleri

arasında "Deprem/Bina Tahliye Tatbikatı" yapılmıştır. Tatbikatımız 09.30'da çalan siren sesi ile

başlamıştır. Okulumuzun tüm alanlarında siren sesi ile “Çök, Kapan, Tutun” hareketi yapılarak siren

sesinin bitmesi beklenmiştir. Siren sesinin bitmesinin ardından yapılan duyuruyla öğrencilerimiz,

öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle tek sıra hâlinde bulundukları alanlardaki tahliye planını izleyerek,

binayı terk edip toplanma alanlarına ulaşmışlardır.

Bina tahliye tatbikatında, Anaokulu öğrencilerimiz 1.47 dakikada, İlkokul öğrencilerimiz 1.50

dakikada, ortaokul öğrencilerimiz ise 1.50 dakikada öğretmenleri ile birlikte bina tahliyesini

gerçekleştirmişlerdir.

Öğrencilerin belirtilen alanda toplanmalarından sonra öğretmenlerimiz sınıf yoklamasını alarak ilgili

müdür yardımcısına yoklama hakkında bilgi vermişlerdir. Tatbikatımız tüm seviyelerde başarıyla

gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerinize sunar, iyi tatiller dilerim.

Saygılarımla,

E. Aybars ŞEHİRTAY

Okul Müdürü



Tatbikat



Turnuva

04 – 11 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen "3. Sınıflar Futbol

Turnuvası"nda, erkeklerde 3-C sınıfı, kızlarda 3-B sınıfı şampiyon olmuştur.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Turnuva

"Ortaokul 1. Sınıflar Arası Masa Tenisi Turnuvası" başarıyla tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçlardan sonra erkeklerde birinci Demir Eren ÇAKIR,

kızlarda Ceren TELLİ olmuştur.
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Gezi

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ BASIN YAYIN MÜZESİ

Türkçe Bölümü olarak ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile 12 Kasım Salı günü

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Yayın Müzesi”ne bir gezi gerçekleştirdik.

Müze, İstanbul'un ünlü kültür ve sanat merkezlerinden biridir. Ayrıca,

Türkiye'nin tek Basın Müzesi olması onu dünyadaki benzerlerinden daha üstün

kılmaktadır. Öğrencilerimiz, bu geziyle basın teknolojisinin başlangıçtan bu yana

geçirdiği evrimi görmüş; taş baskı örnekleri, düz baskı makinesi, eski daktilolar,

teleksler, telefotolar arasında nostaljik birkaç saat yaşamışlardır. Öğrencilerimiz

bu gezi, gözlem ve inceleme etkinliğiyle hem keyifli zaman geçirmiş hem de

hedeflenen kazanımlara ulaşmışlardır.
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CERN

CERN-Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi

Sayın Prof. Dr. Mithat KAYA 13 Kasım Çarşamba günü Avrupa Nükleer

Araştırma Merkezi CERN’in kuruluşu ve misyonu hakkında bilgilendirme

yapmak için ortaokul 3.sınıf öğrencilerimizleydi. "İsviçre Dedektör Fiziği:

CERN-CMS Deneyinde İleri Hadron Kalorimetreleri" üzerine çalışan hocamıza

teşekkür ediyoruz.



CERN



CERN



Okullarda Orman

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI

İLKOKUL 3.SINIFLAR KASIM AYI ETKİNLİĞİ

Bu ay Okullarda Orman Programı kasım ayı etkinlikleri kapsamında

3.sınıf öğrencileri etkinliklerini gerçekleştirdiler. “Bir orman yangını haberi

duyduğunda ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun?” konusuna yönelik olarak

duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade ettiler. Bazı öğrencilerimiz hikâye bazı

öğrencilerimiz kompozisyon yazmayı tercih ettiler. Ormanları koruma ve ağaç

sevgisi ile ilgili hissettiklerini bizimle paylaştılar. Biyoçeşitliliğin önemini

vurgulamış oldular.
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Okullarda Orman

Okullarda Orman Programı kapsamında, 7. sınıflarla İngilizce derslerinde

ormanlardaki biyoçeşitliliği korumamız ve yaşatmamız konusuna dikkat çeken

sloganlardan oluşan kartpostal hazırlama etkinliği gerçekleştirdik.
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Gezi

Sosyal Bilimler Bölümü olarak ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile 7 Kasım

Perşembe günü “Kültür ve Miras” ünite konuları kapsamında "Türk ve İslam

Eserleri Müzesi"ne gerçekleşen gezi ile Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve

Osmanlı Devleti’ne ait tarihî bilgi ve nesnelerle konularımıza ön hazırlık yaptık.

İslam dünyasının değişik ülkelerinde meydana getirilmiş nadir sanat eserleri; taş

ve pişmiş toprak, metal ve seramik objeler, cam eşyalar, el yazma kitaplar

devirlerinin en kıymetli örneklerini oluşturmakta olup 13-20. yüzyılların el işi

Türk halıları dünyanın en zengin koleksiyonu olarak müzede yer almaktadır. Son

birkaç asrın Türk günlük yaşamı ve eserlerinin sergilendiği etnografik bölüm de

ayrı bir bilgi kaynağını oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz; bu gezi, gözlem ve

inceleme için etkinlik sırasında yapılan çalışmalara keyifle katılarak amaçlanan

kazanımlara ulaştılar.



Okullarda Orman

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, “Okullarda Orman” projesi kapsamında bu hafta

“Ormanlar ve Biyoçeşitlilik” adlı poster çalışması yaptılar. Ormanların canlılar

için öneminin ne kadar fazla olduğunu bu çalışma vurguladılar. Ormanların yok

olmasının biyoçeşitliliğe olumsuz etkileri hakkında bilgi sahibi oldular.



Beslenme Dostu Okul Programı

Ortaokul öğrencilerimize sağlıklı bir yaşam sürebilmek için beslenme ve spor

arasındaki ilişkinin önemi hakkında sunum yaptık.
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PDR

Ergenlik döneminde çocuklar; ilgilerini, yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı

şeyleri keşfetmeyi, arkadaş grubunun içinde doğru ilişkiler geliştirmeyi, karşı

cins ile iletişim kurmayı ve kendisini anlamayı öğrenir. Grubun dışında

kalmamak adına grubun tüm kural ve sınırlarına uyum sağlar ve grup dışında

kalmamak için neredeyse “baskı” altında kalabilirler. Bu durum, aslında içinde

bulundukları yaş grubuna ve gelişim özelliklerine uygun bir gelişmedir.

Bu dönemde arkadaşlık ilişkisi kadar önemli bir diğer konu da teknoloji ile olan

ilişkidir. Teknoloji her yaştan insan için oldukça cezbedici, hayat kolaylaştırıcı

bir alandır ve faydası da bulunmaktadır. Fakat fazlası çocuklarda teknoloji

bağımlılığına neden olabilmektedir. Teknolojinin olumlu taraflarının olumsuz

etkilerinin gölgesi altında kalmaması ancak sınır koyulması ile mümkündür.



PDR

Ergenlik döneminin bu önemli iki konusu ile ilgili ortaokul 4. sınıf

öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla Psikolojik Danışmanımız Asuman

ÖNDER tarafından “Olumlu Akran İlişkileri ve Teknolojiyi Doğru Kullanma”

konulu seminer düzenlenmiştir. Seminerimizde akran ilişkilerinin önemi, duygu

ve davranışların olumlu ifade edilmesi ve teknolojiyi doğru kullanma

konularında bilgi paylaşımı yapılmıştır.



Gezi

AĞAÇLARDAN DA ÖĞRENECEKLERİMİZ VAR, DOĞAYI 

SEVELİM

Öğrendiklerimizi pekiştirmek ve ağaçları yakından inceleyip

tanıyabilmek için gezi etkinliğimizde Çengelköy’deki “Havuzbaşı

Park Alanı”na gittik. Ağaçlara sarıldık, onlara olan sevgimizi

paylaştık, bizler de kendimizi bir ağaçmış gibi hayal ederek

kollarımızı gökyüzüne uzattık ve ağaçlara güzel sözler söyleyerek

drama etkinliğimizi gerçekleştirdik. Yerlere dökülmüş sonbahar

yapraklarını toplarken hem dokularını hissettik hem de çok eğlendik.

Bu etkinliğimizde yaparak ve yaşayarak öğrenmenin tadına vardık.
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Mektuplar

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk tatilini sevinçle kutluyoruz.

Bir dönem boyunca okula uyum sağlarken çeşitli etkinliklerle de

eğlenen ve yorulan öğrencilerimiz, güzel bir tatili hak etti.

Öğretmenlerimiz, tatile çıkan sevgili öğrencilerimize mektup yazdı.

Ailelerimizin mektupları öğrencilerimize okumalarını rica ediyoruz.
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Yüzme

Son yüzme derslerimizi bu hafta bitirdik. Suda olmak çok güzeldi



Hazırlık Grubu

Bu hafta “Atatürk ve 10 Kasım” temamız doğrultusunda Ulu

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve kişisel özellikleri

üzerine birçok yeni bilgi öğrendik. Cumhuriyet’in ilanı ile getirdiği

yenilikleri konuştuk. 1881'de başlayan başarı dolu hikâyenin 10

Kasım tarihinde noktalandığını hüzünlenerek öğrendik.

Sanat etkinliklerimiz kapsamında Atatürk ile yan yana kendimizi

resimledik. İstediğimiz şekilde hazırladığımız çerçevelere resmimizi

süsledik.



Hazırlık Grubu

Scamper etkinliklerimiz kapsamında yaratıcılığın “Birleştirme”

basamağı hakkında konuşarak seçmiş olduğumuz iki gerçek nesneyi

nasıl birleştirip daha kullanışlı hâle getirebileceğimizi yaparak

gördük. Yeni tasarladığımız nesneye isimler bulurken çok eğlendik.

Oyun etkinliğimiz olan “Tilki Tilki Saatin Kaç?” adlı oyunda hem

kaba motor becerilerimizi çalıştırdık hem de sıralı sayma, verilen

sayı adedince yürüme çalışması yaptık.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri içinde kitap çalışmalarımızı

yapmaya devam ettik. Yeni bir ses olan “O” sesi ile tanıştık.

Müzik etkinlikleri kapsamında “Doğduğum Ay” adlı beden

perküsyonu çalışması yaptık. Etkinlik sırasında doğum günlerimiz

hakkında sohbet ettik.



Hazırlık Grubu

Düşünme becerileri çalışmalarımız sırasında “Mini Yup” adlı oyunu

oynadık. Çeşitli kavramlar doğrultusunda karşılaştırma, eşleme, çok

yönlü düşünme becerilerimizi geliştirme fırsatı yakaladık. Yaptığımız

çalışmaları; ürünlerin arkasından çıkan desenden yararlanarak, kendi

kendimizi kontrol ederek geliştirilmesi gereken alanlarımızı tespit

ettik.

Çok eğlendiğimiz ve çok öğrendiğimiz bir çeyrek dönemin sonuna

geldik. Şimdi bir haftalık bir ara zamanı. Hepimize iyi dinlenmeler!



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu hafta Venüs ve Mars sınıfları olarak Türkçe etkinliklerimizde

“İletişim” konusu ile ilgili çalıştık. İletişim araçları hakkında kavram

haritalarını, video ve kitapları inceleyip beyin fırtınası yaptık.

İletişim araçlarının neler olduğu ve doğru kullanımı ile ilgili sohbet

ettik. “Çorbada tuzu bulunmak” deyimini öğrenip bu deyimi günlük

hayatımızda nasıl kullanabileceğimiz hakkında konuştuk.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde bu hafta öğrencilerimizin gözlem

ve yapılandırma yeteneklerini güçlendiren, sağ-sol kavramını

anlamamıza, uzamsal olarak gördüklerini yansıtmaya yarayan ve

mekanda konum ilişkilerini güçlendiren “Topoloji” kutu oyunumuzu

oynadık. Bizlere gösterilen kartları inceledik, elimizdeki nesneleri

kullanarak karttaki görsellerin aynısını oluşturmaya çalıştık.

Nesneleri konumlandırırken yerlerine ve yönlerine çok dikkat ettik.



Orta Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde “A” sesi kitapçığımızdan

çalıştık. Öğretmenlerimizin verdiği yönergeleri dinleyip doğru bir

şekilde uygulamaya çalışırken hepimiz çok dikkatliydik. İletişim

araçlarının icat edilme sırası ile ilgili çalışma sayfamızı uyguladık.

Pipetle nefesimizi kullanarak küçük resimleri toplayıp kağıtlarımıza

yapıştırarak mektup yazdık. “Ses Avı” etkinliğimizde ise kum

tabletlerine gizlenmiş olan “e” ve “a” seslerini ve bu seslerle

başlayan resimleri bulup mavi-kırmızı halkalarla grupladık.



Orta Grup

Müzik etkinliğimizde “Haberleşmek Ne Güzel” şarkısını öğrendik.

“Kulaktan Kulağa” oyunumuzla keyifle vakit geçirdik.

Sanat ve fen etkinliğimizde ise karton bardakları süsleyip, iplerle

birbirine bağlayarak ses iletimini anlamak için telefon yaptık.

Yaratıcılık çalışmamızda atık materyallerle kendi iletişim aracımızı

tasarladık.

Hızla geçen ilk çeyrek dönemin ardından yeni dönemimizde de

öğreneceğimiz farklı ve ilgi çekici bilgileri merak ediyorsanız bizi

takip etmeye devam edin.

İyi tatiller dileriz.



Küçük Grup

Merkür sınıfı öğrencilerimizle bu hafta, GEMS temalarımızdan biri

olan “Ağaç Evler” konusuna başladık.

Türkçe dil etkinliğimizde “Ağaç nedir?” üzerine sohbet ettik, ağacın

bölümlerini, ağaç çeşitlerini, ağaçtan elde edilen ürünleri izlediğimiz

sunum ve eğitici videolarla öğrendik. Ağaçta yaşayan hayvanların

neler olabileceğini konuştuk ve nasıl yuva yaptıkları ile ilgili fikir

yürüttük. Parmak boyası ile ağaçlar oluşturarak ağaçlarda yaşayan

hayvanları gruplandırdık.



Küçük Grup

Archelino kutu oyununu merakla inceledik ve 3 boyutlu hayvanları

kitapçıkta gördüğümüz şekilde, uygun sıralamada gemiye

yerleştirmeye çalıştık. Hayvanların yüzlerini ve sırtlarını hangi yöne

döndüklerini inceleyip hayvanları büyük bir dikkatle yerleştirirken

keyifli vakit geçirdik.

“Drama etkinliğimizde, “Ağaç Bize Ne Dedi?” dramasını

canlandırdık. Ağaçların yerine kendimizi koyarak düşünmeye

çalıştık.



Küçük Grup

Müzik etkinliğimizde “Küçük Fidan” şarkısını hafta boyunca

dinleyerek öğrenmeye çalıştık.

“Sanat etkinliklerimizde kutulardan üç boyutlu ağaç yaptık. Gazete

kâğıtları kullanarak “Koala” yaptık. Ağaçta yaşayan hayvanları

boyayarak ağacımıza yerleştirdik.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde “önünde-arkasında”

kavramlarını sınıftaki materyalleri kullanarak pekiştirdik.



Küçük Grup

Dinlenme zamanı! Sonbahar ara tatilinden sonra eğlenceli ve öğretici

yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkese iyi tatiller…



GEMS

GEMS etkinliklerimizde bu hafta küçük grup öğrencilerimizle

ataşları renklerine göre gruplama çalışması yaptık. Silindirleri kalın

ve ince özelliklerine göre ayırarak el göz koordinasyonumuzu

geliştirdik.



GEMS

Orta gruplar ile örüntü bloklarıyla “Kelebek” deseni çalışması

yaparak görsel algımızı ve dikkatimizi geliştirmeye çalıştık. İpli

boncukları örüntü kartlarımıza göre tamamlarken renk, boyut ve şekil

kavramlarımızı eğlenerek pekiştirdik. Ayıcıklarımızı kullanarak

topoloji çalışması yaptık.



GEMS

Büyük gruplar ile tahta bloklarımızı kullanarak örüntü çalışması

yaptık. Bu çalışmamız sayesinde okuma yazma becerilerimizin alt

tabanını oluştururken yaratıcılığımızı ve dikkat becerilerimizi

geliştirmeyi hedefledik. Sayı merdiveni ile oynayarak sayılar ve

nicelikleri arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştık.



GEMS



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz, oynamış olduğumuz keyifli

bir balon oyunuyla hem dikkat ve koordinasyon becerilerini

geliştirmeye çalıştı hem de tarif edilen kıyafeti bulmaya çalışarak

kıyafetler temamızı pekiştirmiş oldu.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz, “Body Parts” konusuna eğlenceli

bir giriş yaparak “Go Away Big Green Monster” dediler ve kendi

büyük yeşil canavarlarını tasarladılar.



İngilizce

“Aile Bireylerimiz” temamıza devam ettiğimiz küçük grup

öğrencilerimiz ile bu hafta çok severek söylediğimiz “Finger Family”

adlı şarkımızın sanat etkinliğini gerçekleştirdik.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta kolaj ve suluboya tekniğinde

"Hayvanlar ve Sonbahar" temalı resimlerimizi yaptık.



Görsel Sanatlar



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta piyano eşliğinde sihirli notalarla şarkılar

söyleyerek şarkının sözleri üzerine ritim çalışması yapıldı.



Müzik



Müzik



Satranç

Anaokulunda, tüm sınıflarda bütün taşların hareketlerini öğrendik.

Şimdi sıra karşılıklı maç yapmakta…



Satranç



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta "Oyun ve Hareket Eğitimi" dersinde yuvarlanma ile öne ve

geriye takla çalışmaları yaptık. Eğitsel oyunlar oynayarak

derslerimizi daha da keyifli hâle getirdik.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Oyun ve Hareket Eğitimi



Kulüpler

Hazırlık sınıfı olarak Perküsyon Kulübü'nde bateri çaldık.

Hazırlık sınıfları Bale Kulübü'nde bu hafta temel bale duruşlarını

çalışmaya devam ettik.



Kulüpler

Hazırlık sınıfları olarak Görsel Sanatlar Kulübü’müzde bu hafta;

metalik kağıtlar üzerine çizim çalışmaları yaptık.

Hazırlık sınıfları olarak Modern Dans Kulübü çalışmalarımıza ısınma

hareketleri ile başladık.



Kulüpler

Hazırlık sınıfı olarak Jimnastik Kulübü'nde bu hafta denge

çalışmaları yaptık.



1. Sınıflar 

Bu hafta Türkçe dersinde “t” ve “ü” seslerinin harflerini öğrendik.

Sesleri çıkarırken “ü” sesini kolay çıkarmanın keyfini yaşarken “t”

sesini “at, ot, et, ut” diyerek çıkarmaya çalıştık. Bu arada sesleri

birleştirerek sözcük oluşturduk. Sözcükleri birleştirip, yeni

cümleler oluşturarak yazılar yazdık. Bize ait olan metin defterimizi

kullanmayı ihmal etmedik.

Hayvanlar dünyasını çok seviyoruz. Evimizde yaşayan

hayvanların bakımını üstlenerek sorumluluk almanın bilinci ile

birlikte yaşam koşullarını da çok merak eder olduk. Bu amaçla

Emaar Akvaryum’a düzenlenen geziye katıldık geziye çıkmadan

önce servis kurallarını bir kez daha drama yaparak tekrar ettik.

Deniz canlılarının dünyasını gezerken kendimizi masal dünyasında

hissettik. Ne kadar değişik ve gizemli bir dünya!



1. Sınıflar 

Nesneleri hızlı saymaya başladık. “Verilen nesne sayısından daha az

mı, çok mu?”, “Kaç eklemeliyim?”sorularına cevap bulmaya

çalışmak eğlenceliydi. Siz de bulunduğunuz ortamlarda bu tarz

oyunlar oynayabilirsiniz. "Kaç zeytin yedin? Kaç tane daha yersen

on olur?" gibi…



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

2. sınıf öğrencilerimiz 10-16 Kasım Atatürk Haftası etkinlikleri ile her yıl,

kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan “Dünya Çocuk Kitapları

Haftası” etkinliklerini birlikte yürüttüler. Geleceğimizin güvencesi olan

çocuklara kitapları sevdirmeyi ve okuma alışkanlığı kazandırmayı

amaçlayan hafta etkinliklerinde sınıfta paylaşımlı okumalar yaptık. Kitap

sayfalarını video olarak ekranda takip eden öğrencilerimiz, yaptıkları

yorumlarla derse ayrı bir renk kattılar. Hep birlikte çocuklarımızın,

kendimizin hatta dünyamızı güzelleştirecek çok güzel amaçları olan bu

haftaları yaşamak ve yaşatmak amacıyla 2. sınıf öğrencileri aynı kitabı 1.

sınıf öğrencilerine de okuyarak keyifli bir çalışmayı birlikte tamamladılar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

BİRLEŞİK KELİMELER

3.sınıf öğrencileri olarak, kelime kartlarını kullanarak birleşik

kelime oluşturma yarışması yaptık. Hem eğlendik hem de

konumuzu pekiştirmiş olduk. Atatürk’ün adının da bir birleşik

kelime olduğunun farkına vardık.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta fen bilimleri dersimizde yer alan

“Besinler” konumuz ile bağlantı kurarak "Balparmak Fabrikası"na

geziye gittik. Gezide kahvaltının önemi ve besinlerin sağlığımıza

olumlu etkilerinden bahsettik. Protein, karbonhidrat, yağ, su,

mineral ve vitamin içeren besinlerin neler olduğunu belirledik.

Gezimizde, balın laboratuvarlarda nasıl incelendiğini gördük.

Hediye olarak aldığımız ballarla gezimizi eğlenceli bir şekilde

tamamladık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimizle yiyecekler konulu bir etkinlik

yaptık. Bildiğimiz kelimeleri hatırladık ve üzerine yenilerini

ekledik. Yiyeceklerin kelime kartları ile okuma pratikleri yaptık.

Ayrıca öğrencilerimiz, “Actions” ve “Abilities” ile ilgili cümleler

kurdular.



Yabancı Diller 

"RazKids" dijital kütüphanemizden en çok okuma yapan

öğrencilerimiz sertifikalarını aldılar.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Görsel Sanatlar

İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimizle Ayın Sanatçısı Neşe

ERDOK’u tanıdık ve sanatçının portre resmini tamamladık.



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar



Bilişim Teknolojileri

Bu hafta 2 ve 3.sınıf öğrencilerimiz ile Scratch 2.0 programı

kullanarak "Döngü" kavramını öğrendik. Arka planının sürekli

değiştiği dans eden ve bale yapan insan karakterleri uygulamasını

yazdık.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



Beden Eğitimi

Bu hafta ilkokul 1. sınıflarLA yüzme dersinde serbest teknik ayak-

nefes koordine çalışması yaptık.



Beden Eğitimi



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Kurbağa Matematiği, Onluk-

Birlik” adlı çalışmayı gerçekleştirirken GEMS ülkesinin renkli

kurbağaları ile hem eğlendiler hem öğrendiler.



GEMS



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “At Yarışı-Olasılık” adlı çalışma

ile normal dağılım eğrisinin temel prensipleri ile ilgili bir çalışma

yaparak "Olasılık" konusuna giriş yaptılar.



GEMS



GEMS



GEMS



GEMS

3.sınıflar bu hafta GEMS dersinde, “Tablo ve Grafik" adlı etkinlikte

sütun grafiğini okuma ile ilgili çalışmalar yaptılar.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde "Maddeyi

Niteleyen Özellikler" adlı deneyi gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta bir mühendislik uygulaması olan "Havacılık"

konulu çalışma kapsamında çeşitli deneyler gerçekleştirdiler.

Öğrencilerimiz, uçaklarda kabin basınçlandırmasının neden önemli

olduğunu anlayacakları deneyler yaptılar. Ayrıca "Cartesian Diver/

Kartezyen Dalgıç" deneyi ile gazların sıkıştırılması prensipleri ile

ilgili bilgiler edindiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

İlkokul 2. sınıflar Yüzme Kulübü öğrencilerimizle serbest ayak

vuruşu, nefes, koordine ve atlama çalışmaları yaptık.



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler

İlkokul 2. Sınıflar Programlama Kulübü öğrencilerimizle Scratch

programında "Google Çeviri" eklentisi yardımıyla diller arası çeviri

yapan program yaptık.



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Kelimelerin Çağrıştırdığı İfadeler,

Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Dizme” ve “İkilemeler, Deyimler ve

Atasözleri” konularını etkinlikleriyle işlediler. “Yaratıcı Yazma ve

Düşünme Becerileri” dersinde “Deneme” türünü özellikleriyle

inceleyip deneme yazarken nelere dikkat etmeleri gerektiği

konusunda bir sunum izlediler. “Dağın Ayla Buluştuğu Yer” kitabını

okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Cümlenin İlettiği Yargı

ve Duygular” konusuyla başladılar, kitaplarında bulunan

etkinlikleri tamamladılar. Türkü Çocuk kitabından yola çıkarak

“Derleme” yapan öğrencilerimiz, aileleriyle gerçekleştirdikleri

derlemeleri sınıf arkadaşlarıyla paylaştılar. Yaratıcı yazma ve

düşünme becerileri dersinde “Bakış Açısı” bölümünü

tamamladılar. Kütüphane dersinde ise “Ünsüz Youtuberın

Günlüğü” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Bayrağımızın Altında” adlı

metni dinleyerek metne ilişkin soruları yanıtladılar. “Haber ve

Dilek Kipleri” konusunu pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar.

Geçmişin İzleri Atasözleri” kitabından “D” harfi ile başlayan

atasözlerini inceleyerek atasözlerine ilişkin etkinlikleri

tamamladılar. Bunun yanı sıra kütüphanede “Esrarengiz

Kelimeler” kitabını okudular.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, LGS-4 ile eksik kazanımlarını

belirlediler ve çalışmalarını bu doğrultuda planladılar. Tüm

öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Denk Kesirler”

konusunu işleyerek konu ile ilgili test çözümü yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimizle bu hafta canlıların gruplar

hâlinde yaşadığı, neden buna ihtiyaç duydukları ve hangi

hayvanların gruplar hâlinde yaşadığı sorularını sorarak küme

kavramına giriş yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Rasyonel Sayılarla

Toplama ve Çıkarma İşlemi” konusuna giriş yaptık. Konu ile ilgili

sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Olasılık” konusu ile

ilgili zorluk derecesi daha yüksek olan sorular çözdük. Ayrıca

Çalışkan Yayınları yaprak testlerinden “Kareköklü İfadeler”

konusuna ait testleri çözerek konuyu pekiştirdik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Çevremizdeki

Güzellikler” konusu dâhilinde ülkemizdeki tarihî eserler ve doğal

varlıklar hakkında edindiğimiz bilgileri sunumlardaki ve

kitaplarımızdaki görseller üzerinden tekrar ederek pekiştirdik.

“Çivi Yazısı Yazıyorum” temalı etkinliğimizle Sümer çivi yazısı

harflerini kullanarak örnek yazı çalışmalarını yaptık. “Sihirli

Şapka” isimli uygarlıklar etkileşimli oyununu oynadık.

Öğrencilerimize sorumluluklarını yerine getirdikleri keyifli bir tatil

dileriz.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “İslamiyet’in Doğuşu

ve Yayılışı” konusuna devam ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz ile Avrupa’daki

gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime

zorlayan süreçleri öğrendik. Coğrafi keşiflerle 15. yüzyılda

Avrupa’da bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve mimari gibi alanlarda

önemli ilerlemeleri ve Avrupalıların dünyayı araştırma ve anlama

çabasını, rönesans ve reform kavramlarını inceledik. Rousseau,

Montaigne, Shakespeare gibi dönemin düşünür ve bilim

adamlarının kitaplarını inceleyerek Aydınlanma Çağı

düşünürlerinin siyaset, toplum, hukuk gibi alanlarda fikirlerinin

dünyayı nasıl etkilediğini tartıştık. Özgürlük, eşitlik, laiklik, insan

hakları, demokrasi gibi düşüncelerin yayılmasına katkılarını

değerlendirdik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Milli Bir Destan: Ya

İstiklal Ya Ölüm!” ünitesine ait “Doğu ve Güney Cephesi, Doğu

Cephesi Komutanı: Kazım Karabekir, Gümrü Barış Antlaşması,

Güney Cephesi: Urfa, Antep, Maraş’ın İşgali” konularını işledik.

Ayrıca bu hafta GPÇ-11 çalışmalarını kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta, “Canlılar Dünyası” ünitesi tamamlandı. Ünitenin

pekişmesi için soru çözümü yapıldı.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta fen bilimleri

dersinde “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi kapsamında

işledikleri dolaşım sistemi hakkında akıllı tahtada izledikleri

kan dolaşımı simülasyonu ile kazanımları pekiştirdiler.

Ayrıca kan grupları hakkında bilgi sahibi olarak kan

bağışının ne kadar önemli olduğunu kavradılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde laboratuvar

çalışması olarak "Kütle ve Ağrılık" kavramlarının farkına

varabilmek için eşit kollu terazi ve dinamometre kullanarak farklı

cisimlerin kütle ve ağırlıklarını ölçtüler. Ayrıca "Kuvvet, İş ve

Enerji" konusuna giriş yaparak fiziksel anlamda iş kavramının ne

anlama geldiğini öğrendiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

3.ünitemiz olan "Basınç" ile ilgili sorular çözerek konunun

tekrarını yaptılar. Deneme sınavındaki soruların değerlendirmesini

yapan öğrencilerimiz 4.ünitemiz olan "Madde ve Endüstri"nin ilk

kavramı "Periyodik Sisteme" giriş yaptılar. Ortaokul 3.sınıftaki

atom ve elementlerin sembollerini hatırlayan öğrencilerimiz,

çözdükleri sorularla kazanımları kavradılar.



Satranç

Ortaokul 3 ve 4. sınıflar arası yaptığımız Satranç Turnuvası

heyecanlı bir finalle sona erdi. Öğrencilerimizden Burak Küçük,

Celal Selim Fiş ve Ali Hamza Şayan ilk 3’e girerek başarılı bir

sonuç elde etti.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



STEAM Kulübü

Bu hafta ortaokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz ile Robotik-Maker

Kulübü’nde "Arduino" programı ile LCD ekrana verilerin nasıl

yazıldığını ve 16 pin girişinin neler olduğunu öğrendik.



STEAM Kulübü



STEAM Kulübü



Robotik - Maker  Kulübü

Bu hafta ortaokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz ile Robotik-Maker

Kulübü’nde Arduino programı ile LCD ekrana verilerin nasıl

yazıldığını ve 16 pin girişinin neler olduğunu öğrendik.



Robotik - Maker Kulübü



Robotik - Maker  Kulübü



Robotik - Maker  Kulübü
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