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Anaokulu öğrencilerimiz, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacak olan portfolyo sunumları için

hazırlıklara başladılar.

Havaların soğumaya başladığı bugünlerde öğrencilerimizin zamanlarını etkin şekilde kullanmaları

için gerçekleştirdiğimiz futbol, basketbol ve masa tenisi turnuvaları devam edecektir.

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında düzenlediğimiz öğretmenler arası “Voleybol ve Masa

Tenisi Turnuvaları” da devam etmektedir.

Okul Aile Birliğimiz, tüm öğrenci ve velilerimiz adına 28 Aralık 2019 Perşembe günü

öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutladılar. Tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz.

PDR Bölümümüz, ortaokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimize “Ergenlik Dönemi Fiziksel ve Duygusal

Değişim” konulu sunum ile ergenlikte yaşayabilecekleri değişimlerle ilgili sınıf içi paylaşımlar

yaptılar.

Görsel sanatlar derslerinde, kasım ayında, “Ayın Sanatçısı” etkinliklerimizdeki sanatçımız Güzel

Sanatlar Akademisi'nde atölye sahibi, çağdaş Türk resminde önemli yeri olan İlk Kadın Ressam

Profesör Neşe ERDOK'tur. Ressamın hayatı ve eserleri incelenip seviyelere göre etkinlikleri

yapılmaktadır.

Müzik derslerinde ise kasım ayında anaokulu hazırlık ve orta yaş grubu ile “Barok Dönem Bestecisi

J. S. BACH”ın hayatı ve eserleri, küçük yaş grubu ile “Barok Dönem Bestecisi A. VİVALDİ”nin

“Dört Mevsim (Four Seasons) ve Yaz (Summer)” eserleri, ilkokulda ise yine A. VİVALDİ’nin

hayatı ve eserleri işlenmektedir.

Tüm İTÜ GVO Beylerbeyi ailesine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir dönem dileriz.

Saygılarımla,

Aslıhan DEMİR

Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

Sonbahar ara tatilimizin ardından belirlediğimiz hedeflere ulaşmak ve istediklerimizi

gerçekleştirebilmek adına yaptığımız planlama doğrultusunda çalışmalarımızı

sürdürmekteyiz.



Gezi

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ 

ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ “ALMANYA BİLİM 

VE KÜLTÜR GEZİSİ”NDEYDİ

16-19 Kasım 2019 tarihleri arasında, Matematik ve Fen Bilimleri

Bölümleri tarafından ortaklaşa düzenlenen “Almanya Bilim ve

Kültür Gezisi”ni 17 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirdik.

Gezide, Avrupa’nın önde gelen bilim ve matematik müzelerini

gezebilme fırsatı yakaladık. Frankfurt’taki “Experiminta

Müzesi”ni ziyaret ederek burada matematik ve fen kavramlarıyla

ilgili farklı deneyler içeren birimleri deneyimledik. Dalgalar, optik

aynalar, simetri, elektrik ve aerodinamik ile ilgili deneyleri

inceledik. En eski ve büyük matematik merkezlerinden olan

“Mathematikum”da etkileşimli istasyonlar ile matematiğin sihirli

dünyasına giriş yaptık.



Gezi

BMW Müzesi ziyareti, panaromik Frankfurt turu, Münih şehir

gezisi, büyülü Heidelberg Kalesi gezisi ile programımızı

eğlenceli, kültürel ve akademik yönlerde dopdolu etkinliklerle

tamamlayarak İstanbul’a dönüş yaptık.



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Tebrik

16-17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen, İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği

Esenyurt Grubu Turnuvası’na katılan 4/D sınıfı öğrencilerimizden Leyla Ezel

TÜRKCAN turnuvada 3. olarak finale kalmaya hak kazanmıştır.

Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Okullarda Orman

Matematik Bölümü olarak “Okullarda Orman Programı” aralık ayı etkinlikleri

kapsamında ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, "Türkiye'de yaşayan endemik

hayvan türleri" ile ilgili araştırmalar yapmıştır.

Bu araştırmalarını sunum hâline getiren öğrencilerimiz, edindikleri bilgileri

içeren problemler oluşturarak problem kurma ve çözme becerilerini de

geliştirmişlerdir.

Öğrencilerimiz, çalışmalarını akıllı tahta üzerinde sınıf arkadaşlarına sunmuştur.



Okullarda Orman

STRATEJİ GELİŞTİRME PLANI TOPLANTILARI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Okulumuzun gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız çalışmalar konusunda

anaokulu, ilkokul ve ortaokul kadrosunda görevli yönetici, öğretmenlerimiz ve

idari personelimizin katılımı ile oluşturulan gruplar, belirlenmiş stratejik plan

çalışma konularında 27.11.2019 Çarşamba günü ilk toplantılarını

gerçekleştirmiştir.

Yapılan ilk toplantıda kurullar, görevli dağılımını yaparak kendi görev ve

sorumluluğunda olan konular üzerinde çalışmalara başlamıştır. Özveri ve

gönüllülük esasına dayalı bu çalışmalar ile kurumumuzu her alanda gün geçtikte

daha fazla geliştireceğimize inanıyoruz.

Toplantılara katılan tüm yönetici, öğretmen ve idari personelimize göstermiş

oldukları özveri ve desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımla,



Okullarda Orman



Okullarda Orman



Yazar Etkinliği

Betül Kanbolat ile Birlikteydik

Bu hafta 3. sınıf öğrencilerimiz Yazar Betül Kanbolat ile keyifli bir yaratıcı

okuma etkinliği gerçekleştirdiler. Okudukları "Rada ve Kedili Kral" kitabı

hakkında sorular soran öğrencilerimiz, etkinlik sonunda kitaplarını yazarımıza

imzalatmanın mutluluğunu yaşadılar.



Yazar Etkinliği



Yazar Etkinliği



Turnuva

11–25 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 4. Sınıflar Basketbol

Turnuvası’nda, erkeklerde büyük çekişmeye sahne olan final maçı sonrasında

4-A sınıfını uzatmalarda 6-4 yenen 4-D sınıfı; kızlarda ise finalde 4-B sınıfını 1-0

yenen 4-C sınıfları şampiyon olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının

devamını dileriz.



Turnuva



Turnuva

Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası tüm heyecanıyla devam etmektedir.



Turnuva



Turnuva

Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvamız, tüm hızıyla devam etmektedir.



Turnuva



Turnuva



PDR

3-C sınıfı öğrencilerimiz okulun içinden, arkadaşlarından gelen talepleri

birleştirerek Okul Müdürümüz E. Aybars ŞEHİRTAY ile görüşmeler yaparak

yemek, spor, eğlence gibi alt başlıklar altında isteklerini dile getirdiler.

Demokratik katılımın olduğu, her öğrencinin okulla ilgili fikrini sunabildiği ortak

paylaşım alanları yeni fikirlerin hayata geçmesini ve öğrencilerimizin mutlu

olmasını sağladı.



PDR



PDR

Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünün bu ayki sosyal beceri

etkinliğinin konusu “Okul ve Toplu Yaşam Kuralları, Nezaket Sözcükleri” idi.

Öğrencilerle okulda ve toplu olarak bulunmamız gereken diğer alanlarda nasıl

davranmak gerektiğiyle ilgili sohbet ettik. Bu konuda yanlış davranışların yer

aldığı sunumlardan yararlanarak öğrencilerin akıl yürütmesini sağladık. Yanlış

davranışın hangisi olduğu, onun yerine gerçekleştirilmesi gereken doğru

davranışın ne olduğu hakkında beyin fırtınası yaptık. Günlük hayatta

kullanılması gereken nezaket sözcükleriyle ilgili konuşarak örneklendirmeler

yaptık.



PDR



PDR

İnsan dünyaya geldiği andan itibaren sürekli bir değişim ve gelişim içindedir.

Ergenlik dönemi ise fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan gelişme ve

olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Ortaokul

dönemi de ergenlik döneminin yaşandığı sürece karşılık gelmektedir. Ergenlik

süreci; çocukların kendisi olmayı öğrendiği, kendisini tanıma ve tanımlama

becerisini kazandığı, kendisine toplumsal bir değer ve rol biçtiği bir gelişim

dönemidir.

Bu nedenle Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak

ortaokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimizi yaşayacakları değişimler ile ilgili

bilgilendirmek ve öğrencilerimizin uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla

“Ergenlik Dönemi Fiziksel ve Duygusal Değişimi” konulu sunum eşliğinde sınıf

içi paylaşımlar yapılmıştır. Bu çalışmalarla amacımız, öğrencilerimizin

gelişimlerinin fiziksel, duygusal ve sosyal olarak daima olumlu ve sağlıklı yönde

ilerlemesine destek olmaktır.



PDR



PDR

Çocuk ve gençlerin ailelerinden sonraki ikinci önemli sosyalleşme ve etkileşim

ortamları okullardır. Olumlu okul ortamı öğrencinin akademik başarısında çok

etkilidir.

«Okul Bir Yaşam Alanıdır» sloganından hareketle Ortaokul Psikolojik

Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak öğrencilerimizin teneffüs zamanlarını

daha keyifli geçirebilmeleri için ortam yaratmak istedik. Oturma, oyun oynama

ve kitap okuma köşeleri oluşturduğumuz alanda öğrencilerimiz arkadaşları ile

eğlenceli zamanlar geçirerek derslere daha motive olmaya başladılar.



PDR



PDR



Gezi

Mars ve Venüs sınıfları olarak 26 Kasım Salı günü «Polonezköy Cam

Ocağı Merkezi»ne düzenlenmiş olan geziye katıldık.

Camın kumdan yapıldığını ve camın defalarca geri dönüştürülebilir

bir malzeme olduğunu öğrendik. Camın geri dönüştürülmesinin

tasarruf sağlayacağını ve hep kullandığımız camdan eşyaların çöp

olmadığını kavradık. Ayrıca ısınan camın yumuşayıp eridiğini ve

soda şişesine “Kuğu” şekli verildiğini görünce de şaşkınlığımızı

gizleyemedik.



Gezi

Cam çubukların ısıtılarak penguen gibi hayvan figürlerine

dönüştürüldüğünü gördük. Cam ocağından bir hatıra ile ayrılmadan

olmazdı. Kollarımızı sıvadık, özel gözlüklerimizi taktık ve camı

ısıtıp, çevirip, üfleyerek şekil vererek rüzgâr çanı yaptık.

Okulumuza döndüğümüzde gözlemlemeyi tahmin ettiklerimizle

gördüklerimizi birbirimize anlatarak hatırladık. «Gezi Gözlem

Kitapçıklarımız»a gözlemlerimizi resmettik.

Biz bu geziyi çok sevdik.



Gezi



Gezi



Felsefe Eğitimi

Küçük Kırmızı Tavuk

Kahramanımız ekmek yapabilmek için buğday tohumlarının ekilmesi sırasında

çiftlikte yaşayan diğer arkadaşlarından yardım ister ancak hiç kimse yardım

etmeye gönüllü olmaz. “Hayır” cevabını alan kahramanımız çok üzülür ve işlerini

kendi başına halletmeye karar verir.

Hikâyemizi okurken yardımlaşmanın önemi hakkında konuştuk, emek

vermediğimiz bir konu hakkında hak sahibi olma ya da olamama düşüncesini

tartıştık.

İyilik yapmak, işbirlikçi tavırlar sergilemenin değeri hakkında fikirlerimizi

paylaştık.

Bir sonraki felsefe eğitiminde görüşmek üzere…



Felsefe Eğitimi

Mars ve Venüs sınıflarında “Felsefe Eğitimi” çalışmalarımıza büyük bir ilgi ile

devam ediyoruz. Bu ay öğrencilerimiz için “Farklılıklarımızı avantaja

dönüştürmemiz mümkün mü?” sorusundan yola çıktık.

Öğrencilerimize yol göstermesi adına “Zürafalar Dans Edemez” adlı hikâyemizi

seçtik. Hikâyemizin kahramanı uzun, zayıf ve bacakları da ince olan Zürafa

Gerald, herkes ona dans edemez gözüyle baktığı bir gün kendi müziğini

bulduğunda en iyi dansçı olabileceğini görür. Bunu fark eden Zürafa Gerald ve

ormandaki tüm hayvanlar şaşkına döner.



Felsefe Eğitimi

Hikâyemizden yola çıkarak öğrencilerimize “Kendinde diğerlerinden farklı

olduğunu düşündüğün bir özelliğin var mı? Bu özelliklerini kullanarak kendinde

nasıl yetenekler bulabilirsin?” gibi sorular sorduk.

Bu sorular üzerinden sohbetler gerçekleştirdik. Öğrencilerimize daha önceden

yapamadıkları ancak sonradan yapmayı başardıkları neler olduğunu sorduk ve

cevaplarını resimlemelerini istedik. Hepimizi şaşırtan fikirler ve resimler ortaya

çıktı.

Bu hikâyeyle kendimize güvenmeyi öğrenmemiz gerektiğini fark ettik.

Bir sonraki felsefe çalışmamızda görüşmek üzere…



Beslenme Dostu Okul Projesi

Bu ay tüm yaş grubu öğrencilerimiz ile evden getirdikleri “Sağlıklı

Beslenme” üzerine oluşan görsel resimler ile Beslenme Dostu Okul

panomuzu güncelledik. Öğrencilerimize gösterdikleri gayret ve

destek için teşekkür ediyoruz.

Ekim ayı boyunca yaptığımız sağlıklı beslenme ile ilgili

etkinliklerimizi kasım ayında da devam ettirerek öğrendiklerimizi

farklı etkinlikler ile pekiştirdik.



Beslenme Dostu Okul Projesi

Okul bahçemizde ve okulun diğer alanlarında farklı tempolarda

yürüyüş yapmaya devam ettik. Ayrıca küçük grup öğrencilerimiz

“Sağlıklı ve Sağlıklı Olmayan Yiyecekler” üzerine sohbet ederek

gruplama çalışması gerçekleştirdiler.

Orta grup öğrencilerimiz ile yapılan yemek tabağımızda bulunması

gereken besin grupları sohbetlerinin ardından şekil alan hamurları ile

“Sağlıklı Yemek Tabağı” çalışmasını gerçekleştirerek kendi

tabaklarını tasarladılar. Bunu yaparken öğrendikleri besin gruplarına

ait yiyecekleri tabaklarında kullanmayı da unutmadılar.



Beslenme Dostu Okul Projesi

Hazırlık grubu öğrencilerimiz ise “Besin piramidi nedir?” “Hangi

besinler yer alır?” üzerine konuşarak besin piramidi oluşturdular.

Etkinliklerimizde farklı kültürleri ve özelliklerini öğrenirken dünya

mutfağına ait farklı lezzetleri de okulumuzda tatma şansı buluyoruz.

Bu ay kendi kültürümüze ait birbirinden lezzetli yemeklerimizin

tadına “Türk Günü” kapsamında bakma ve üzerinde sohbet etme

şansı bulduk.

Yepyeni etkinliklerimiz ile bir dahaki ay yine sizlerle olacağız.

Sağlıklı günler dileriz. 



Beslenme Dostu Okul Projesi



Beslenme Dostu Okul Projesi



Beslenme Dostu Okul Projesi



Eko Okullar

Bu ay Eko Okullar Projesi kapsamında, “Tüketim Alışkanlıkları” teması için

sloganımızı anaokulu grubu olarak belirledik.

Sloganımız, “Dünya Ellerinde, Gereksiz Tüketime Dur De!”

Türkçe etkinliğimizde “Geri Dönüşüm” ile ilgili çeşitli videolar izleyerek

bilinçli tüketim konusuna dikkat çektik. Sanat etkinliğimizde ise atık

materyaller kullanarak geri dönüşüm kutusu tasarladık. Tasarımlarımızı

sınıflarımızda etkin bir şekilde kullanmaya başladık.

Başka bir proje etkinliğinde görüşmek üzere… 



Eko Okullar



Eko Okullar



Okullarda Orman

Bu ay anaokulumuzun “Okullarda Orman Projesi” kapsamında çeşitli

etkinlikler yaptık.

Küçük grup, orta grup ve hazırlık gruplarımızla “Biyoçeşitlilik nedir?

,Biyoçeşitliliği neden korumalıyız? Biyoçeşitlilik noktası” adlı

videoları izleyerek “Doğamı Seviyorum, Koruyorum” afişimizi yine

tüm gruplarımız tarafından oluşturduk. Böylece doğamızı koruma ve

doğamız için neler yapabileceğimiz ile ilgili beyin fırtınası yaptık.

Ayrıca her ay uyguladığımız “En çok artık kâğıt toplayan sınıf”

etkinliğine başladık. Kasım ayında kâğıdı tasarruflu kullanması

sebebiyle Okullarda Orman bayrağını orta grubumuz olan “Mars”

sınıfı aldı. Okullarda Orman bayrağı sergilenmek üzere Mars sınıfına

tim üyesi tarafından teslim edildi.



Okullarda Orman



Hazırlık Grubu

Güzel bir ara tatilin ardından yeni haftaya keyifli bir başlangıç

yaptık. Hazırlık sınıfları olarak bu hafta “Yaşadığımız Yer” konusu

ile ilgili çalışmalar yaptık. Ülkemizin dünya üzerindeki yerini

öğrendik ve yaşadığımız şehir hakkında sunumlar izleyip sohbet

ettik. Harita üzerinden okulumuzu inceledik. Adres öğrenmenin

öneminden bahsedip yaşadığımız evlerin özelliklerini

arkadaşlarımızla paylaştık. Geometrik şekillerden evlerimizi

oluşturup tarif ettik.



Hazırlık Grubu

Düşünme becerileri sınıfımızda “Mini-yup” adlı oyunu oynamaya

devam ettik. Dikkat, mekânda konum ve uzamsal algı becerilerimizi

güçlendirmiş olduk.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında “Okul Olgunluğu-2”

ve “Matematik” çalışmalarımıza devam ettik. “M” sesini öğrendik,

kelimelerin içindeki ve dinlediğimiz hikâyedeki “M” seslerini

bulduk.



Hazırlık Grubu

Görsel okuma etkinliğimizde “Zaman Yönetimi” konusuna giriş

yaptık. Oyun etkinliğimizde “Uçtu Uçtu” oyununu oynayarak hem

eğlendik hem de dikkatimizi geliştirdik. Müzik etkinliğimizde “Şarkı

Söyle Dans Et” orff çalışmasını yaparken çok eğlendik.



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Okula bir hafta ara verdikten sonra okulumuza dinlenmiş ve dinamik

bir şekilde döndük.

Bu hafta Venüs ve Mars sınıfları olarak öğretmenlerimizden birinin

bizi astronot kıyafeti ile karşılamasıyla “Uzay” konusunu

işleyeceğimizi anladık ve o anda merakımızı uyandırdık.

Türkçe etkinliğinde “Uzay nasıl bir yerdir? Uzayda hangi gezegenler

vardır? Ay nasıl bir yerdir? Ay şekil değiştirir mi? Uzay aracı nasıl

olur? Uzay aracının içinde neler vardır?” sorularına cevaplar aradık.

Konuyla ilgili çeşitli hikâyeler okuduk, eğitici videolar izledik.



Orta Grup

Sanat etkinliğinde “Uzay” temalı büyük pano hazırlamak için

gezegen maketlerini boyayıp astronot ve uzay aracı çalışmalarımızı

tasarladık. Strafor yıldızlara kırpılmış yanardöner kâğıtları

yapıştırarak parlak yıldız mobilleri elde ettik. Atık CD’leri kullanarak

uzayda gözlem yapan astronotlar oluşturduk.

Yaratıcı sanat etkinliğinde merdiven çıkan fotoğraflarımızın yapışmış

olduğu fon kartonlarına “Aya gitmek merdiven çıkmak kadar kolay

olsaydı yaşamımız nasıl olurdu?” sorusundan yola çıkarak

düşüncelerimizi çizimlerimizle birleştirerek tamamladık.



Orta Grup

Müzik Etkinliğinde ise uzay ve gezegenlerle ilgili şarkılar öğrenerek

uzaydaymış gibi danslar ettik.

Matematik ve Oyun Etkinliğinde ise sınıfımıza saklanan 1-10 arası

yıldızlardan oluşan sayı gruplarını bulduk ve doğru sıralamayı

oluşturduk. Sıraya dizdiğimiz yıldız sayılarını verilen nohut

taneleriyle eşleştirdik. Her sayının altına değeri kadar fasulye

tanesini sayarak yerleştirdik ve hep birlikte kontrol ettik. Sayı nesne

eşleştirme çalışmamızı tamamladık.



Orta Grup

Bu haftamızı da yeni bilgilerle ve mutlulukla bitiriyoruz.

Önümüzdeki hafta yapacağımız eğlenceli etkinliklerde görüşmek

üzere…

Venüs ve Mars sınıfından sevgiler…

İyi hafta sonları dileriz.



Küçük Grup

Yeni bir döneme başladığımız şu günlerde “oryantasyon ve

matematik” çalışmaları ile keyifli bir haftaya başladık. Türkçe dil

etkinliklerimizde kavramlarla ilgili çalışmalar sayesinde dil ve ifade

becerilerimizi geliştirmeye çalıştık. Yönerge tekrarı ve takibi

çalışmaları ile 2 veya 3 yönergeyi önce anlayıp, açıklayıp sonra da

gerçekleştirdik. Hikâye tamamlama çalışmalarında

öğretmenlerimizin anlattığı hikâyeleri kestikleri yerden sonra

hikâyelerimizin nasıl devam etmiş olabileceğini hayal edip

birbirimize anlattık. Mekânda konum çalışmaları ile de verilen

yönergeye göre konumlanmayı denedik. Kitap günümüzde

getirdiğimiz kitapları öğretmenlerimizden okumalarını istedik ve

arkadaşlarımızın kitaplarından da çok faydalı bilgiler öğrendik.



Küçük Grup

“Sanat etkinliğimizde 2 rakamını kullanarak komik maskotlar

oluşturduk ve oluşturduğumuz maskotlar ile dans ettik. Ayrıca 3

rakamını da öğrenmeye başladık.

Düşünme becerileri etkinliğimizde “Mix Fix” kutu oyununu

oynarken çok eğlendik. Zarları attık, gelen hayvan resimlerini

kartlarımızda bulmaya çalışarak bulduğumuz resimleri daire ile

kapattık. Tüm resimleri bulup kapatabilmek bizi çok

heyecanlandırdı.



Küçük Grup

Oyun etkinliğimizde sınıftan bir arkadaşımız gözlerini kapattı ve

sınıftan bir oyuncağı arkadaşımıza hem yerini hem özelliklerini tarif

ederek arkadaşımızın hangi oyuncağı bulması gerektiğini söyleyip

onu yönlendirdik. Ayrıca daha önce oynadığımız, sevdiğimiz

oyunları tekrarladık.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde özellikle Türkçe dil dersinde

yapmış olduğumuz çeşitli kavram çalışmalarının (önünde, arkasında,

arasında, içinde, dışında vb.) çalışma sayfalarını da yaparak

pekiştirdik.



GEMS

GEMS etkinliklerinde bu hafta küçük gruplar ile ritmik sayma

çalıştık. Anahtarları renklerine göre grupladık. Işıklı masamızda

renkli geometrik şekilleri kullanarak duyu bütünleme etkinlikleri

uyguladık.



GEMS

Orta gruplar ile Güneş sistemini inceledik. Gezegenler hakkında

detaylı bilgiler öğrendik. Küplerle nesnelerin uzunluklarını ölçtük ve

tahminlerimizle karşılaştırdık. Sayı merdiveni oyunuyla sayı sayma

ve sıralama çalışmaları yaptık.



GEMS

Büyük gruplar ile “Domino” oynadık. Domino oyunuyla dikkat

becerilerimizi geliştirirken takım çalışmasının ne kadar keyifli

olduğunu bir kez daha anladık. Gökyüzünün neden mavi renkte

olduğunu öğrendiğimiz deneyimizi gözlemledik.



GEMS



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz ile yazın ve kışın giydiğimiz

kıyafetlerden oluşan kendi gardıroplarımızı hazırladığımız keyifli bir

sanat çalışması yaptık.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz, “Body Parts” konusunu oyunlar

ve şarkılar ile pekiştirdiler.



İngilizce

Küçük grup öğrencilerimiz ile bu hafta oyuncak evimizde evcilik

oynayarak evlerimizin hangi bölümleri olduğunu öğrenmeye çalıştık,

ayrıca konumuzla ilgili kendi evimizi oluşturduğumuz keyifli bir

sanat etkinliği gerçekleştirdik.



İngilizce



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta Ünlü Ressam Neş’e Erdok’un

eserlerini tanıdık ve resim tamamlama çalışmamızı gerçekleştirdik.

Ardından kolaj ve çizim adlı etkinliğimizi yaptık.



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta, ritim çalışmalarıyla beraber oyun-dans

çalışması yapıldı.



Satranç

Bu hafta anasınıfı satranç derslerimizde pratik çalışmalarımıza

başladık.



Satranç



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde el-göz koordinasyonu ve

nesne kontrolü çalışmaları yaptık. Öğrendiklerimizi pekiştirici eğitsel

oyunlar oynadık.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Oyun ve Hareket Eğitimi



Kulüpler

Bale Kulübü’nde bu hafta orta grup olarak esneme hareketleri

öğrendik.

Dans Kulübü’nde bu hafta yeni hareketler öğrenmek için çalışmalar

yaptık.



Kulüpler

Drama Kulübü’nde bu hafta kuklalarımızı konuşturduk.

Jimnastik Kulübü’nde bu hafta yeni hareketler öğrenmeye devam

ettik.



1. Sınıflar 

Tatil sonrası okula dönüşümüz bizlerde heyecan yarattı. Özlemle

geldiğimiz okulumuzda her şey bıraktığımız gibiydi. Hayat bilgisi

dersinde “Oyun Oynuyoruz, Okulu Seviyoruz” konularını işlerken

okulumuzu ve oyun oynamayı çok sevdiğimizi hissettik. Nesneleri

onluk ve birliklere ayırırken çok keyif aldık. Türkçe derslerinde

“Y” sesini vermeye, onunla ilgili görseller yapmaya çalıştık. “Ayyy,

Oyyyy, Eyyyy” seslerini çıkarırken çok güldük. yaratıcılık

derslerinde tekerleğin öyküsünü dinlerken tekerleğin

yaşamımızdaki önemini keşfettik.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

ŞİŞLİ ATATÜRK EVİ GEZİSİ

2. sınıf öğrencilerimiz Türk Milleti’nin geleceğine yönelik pek çok

kararların alındığı evi gezdiler. Evin girişinde “Atatürk, vatanın

kurtuluşunu 1919 senesinde bu evde hazırladı.” yazısı ile karşılaşan

öğrencilerimiz, burada Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı ile ilgili

fotoğrafları; onun kıyafetlerini, kullandığı eşyaları, Milli Mücadele ile ilgili

belge ve tabloları incelediler.

2. kata geldiklerinde ise hemen solda masada oturan ve hayattaymış gibi

mavi gözleri ile kendilerine gülümseyerek bakan Mustafa Kemal

Atatürk’ün bal mumu heykeli ile karşılaşmak onları çok heyecanlandırdı.

Öğrencilerimiz, Atatürk’ün İstanbul’da oturduğu evlerden birini görmenin

mutluluğu ile okullarına döndüler.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



4. Sınıflar 

10 Aralık ile başlayan hafta İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

olarak kutlanır. İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayrımı

yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın

insan olmak değeri ile sahip olması gereken hakların hepsine “İnsan

Hakları” denir.

4.sınıflar olarak “İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası”nı kutlamak

için panomuza insan haklarını yazarak düzenledik.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Healthy food” konusunu yaratıcı

drama etkinlikleri ile pekiştirdiler. Ayrıca bugüne kadar öğrendikleri

kalıpları, hazırladıkları “Mini Book”ları ile sundular.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Görsel Sanatlar

İlkokul 3. sınıflar görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta Ünlü

Ressam Neş’e Erdok’un eserlerini inceledik ve ardından resim

tamamlama çalışmamızı gerçekleştirdik. Ressamın eserlerini

incelerken “İnsan ve Hayvan Sevgisi”ne kadar değer verdiğini

öğrendik.



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar



Bilişim Teknolojileri

Bu hafta bilişim teknolojileri dersinde 2 ve 3.sınıf öğrencilerimizle

PowerPoint programı kullanarak “Hayvan Sevgisi” temalı sunum

yaparak metin, arka plan ve resim arasındaki ilişkiyi öğrendik.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Onluk-Birlik Yapalım” adlı

çalışmalar ile hem eğlendiler hem de öğrendiler.



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Patern Bloklar ile Şekil

Bulmacası” adlı çalışma ile verilen şekilleri kendilerine verilen

yönergeye uygun olarak kapladılar.



GEMS



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Grafik Tablo Yapıyorum” adlı

çalışmalarda farklı sayılarda verilen değişik nesnelerden oluşan data

setleri ile analizler yaptılar, grafiklerini yorumladılar.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Maddeyi

Niteleyen Özellikler” adlı deneyi gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta “Besin Ayıraçları” adlı deneyde besin

maddelerini yağlar, karbonhidratlar, proteinler gibi sınıflara

ayırmak için besin ayıraçlarından faydalandılar.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, ara tatilde oluşturdukları öykü

kitaplarının sunumunu yaparak yazdıkları öyküleri arkadaşlarıyla

paylaştılar. “Yazım Kuralları” konusundan “Sayıların Yazımı” ve

Noktalama İşaretleri” konusundan “Virgül”ü etkinlikleriyle işlediler.

“İlk Ders” dinleme metniyle ilgili metni anlamaya yönelik çalışmalar

yaptılar. “Yaratıcı Yazma ve Düşünme Becerileri” dersinde deneme

yazdılar. Kütüphanede “Dağın Ay’la Buluştuğu Yer” kitabını okumaya

devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya ara tatilde yazdıkları

öyküleri arkadaşlarıyla paylaşarak başladılar. “Cümlede Anlam”

ünitesinin son konusu olan “Atasözü ve Özdeyiş”leri “Dilli

Düdük” şarkısında bulunan atasözlerinden yola çıkarak eğlenceli

bir etkinlikle bitirdiler. Ardından “Sözcükte Yapı” konusuna giriş

yaptılar. Kütüphane dersinde ise “Ünsüz Youtuberın Günlüğü”

kitabını okumayı tamamladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, ara tatilde gerçekleştirdikleri

müze gezisine ilişkin hazırladıkları afiş ve öyküleri sınıf

ortamında sundular. “Fiillerde Zaman (Anlam) Kayması”

konusunu kavramaya ve pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar.

“Meşe ile Saz” fabl metnine ilişkin soruları yanıtladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, güzel bir tatilin ardından LGS

çalışmalarına devam ediyorlar. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz,

yapılan LGS-5 ile eksik kazanımlarını da belirlediler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta problem çözme

basamakları ve stratejileri üzerinde durarak “Problemler”

kitapçığındaki soruları yanıtladık. Öğrencilerimiz, Türkiye’deki

endemik hayvan türleri ile ilgili yaptıkları araştırmalar ile bu

temada oluşturdukları problemleri ve problemlerin çözümlerini

arkadaşlarına sundular.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Problem Çözme

Basamaklarını” tekrar ettik. Tatil öncesi verdiğimiz

kitapçıklarındaki problemleri problem çözme adımlarını

uygulayarak çözmelerinin önemini konuştuk. Verdiğimiz verilerle

ilgili oluşturdukları gerçek hayat problemlerini arkadaşlarıyla

paylaştılar. Öğrenciler kendi problemlerini üretme ve çözme

becerisi kazandılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Rasyonel Sayılarda

Çarpma ve Bölme İşlemleri” konusuna giriş yaptık ve konu ile

ilgili sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle ”Cebirsel İfadeler ve Çarpanlara

Ayırma” konusuna giriş yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Kültürel

Zenginliklerimiz” konusu kapsamında “Yemeklerimiz, Halk

Oyunlarımız, Gelenek ve Göreneklerimiz, Geleneksel El

Sanatlarımız” konularını işledik. “Ülkemizin kültürünün

öneminden bahsettiğimiz derslerimizde öğrencilerimiz, Kültür

Bakanlığının da desteklediği “Yedi Yöre Yedi Oyun” belgeselinden

video izleyerek bilgilerini pekiştirme fırsatı buldular.”

Öğrencilerimizden kasım ara tatilinde okumalarını istediğimiz

“Konya’da İz Peşinde” adlı kitap için kitap analizi yaparak

öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını destekledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Dört Halife Devri”,

“Emeviler” ve “Abbasiler” konularını işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle Rönesans ve Reform

gibi Avrupa’da yaşanan gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkilerini

öğrendik. Öğrencilerimizin okuduğu «Eğlenceli Tarih» kitabının

değerlendirmesini yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

İstiklal Ya Ölüm!” ünitesine ait “Batı Cephesi, Düzenli Ordunun

Kurulması, Birinci İnönü Muharebesi, Birinci İnönü

Muharebesi’nden Sonra Yaşanan Gelişmeler” konularını işledik.

Ayrıca bu hafta GPÇ-12 çalışmalarını kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu

hafta, AB projesi kapsamında nesli tükenmekte olan

canlılardan Akdeniz fokları ile ilgili çalışmalar yaptı.

Öğrencilerimiz, Akdeniz foklarının yaşam alanları, fiziksel

özellikleri, beslenme ve üremeleri gibi konularda bilgi edinip

öykü yazma çalışması yaptılar. Yazdıkları öyküyü

canlandırarak Akdeniz foklarının yaşadığı sorunlar ile ilgili

farkındalık oluşturdular.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta fen bilimleri

dersinde “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi kapsamında

solunum ve boşaltım sistemi yapı ve organlarını görevleriyle

öğrendiler. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birbirleriyle

bağlantılı olduğunu sınıf ortamında inceledikleri insan

modeli üzerinde detaylı bir şekilde gördüler. Böbrek ve

akciğerlerin şekli ve yapısı hakkında detaylı bilgi sahibi

oldular.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

laboratuvar çalışması olarak derste işlemiş oldukları potansiyel ve

kinetik enerji kavramlarını pekiştirmek amacıyla deneysel

çalışmalarını gerçekleştirdiler. Potansiyel ve kinetik enerjinin bağlı

olduğu faktörleri deneyerek gözlemlediler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta 4.

ünitemiz olan “Madde Endüstri” kapsamında periyodik sistem

tarihçesini dinleyerek günümüzde kullanılan periyodik sistemin

özelliklerini öğrendiler. Elementleri periyodik tablo üzerinde

metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandıran öğrencilerimiz,

yaptıkları etkinlik ile konuyu pekiştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Bilişim Teknolojileri Zümresi

Bu hafta bilişim teknolojileri dersinde 5 ve 6.sınıf öğrencilerimiz

ile PowerPoint programı kullanarak “Hayvan Sevgisi” temalı

sunum yapıp metin, arka plan ve resim arasındaki ilişkiyi ve

grafiksel renk kodlarını öğrendik.



STEAM Kulübü 

Bu hafta STEAM Kulübü’nde 5 ve 6.sınıf öğrencilerimiz ile

Arduino programı aracılığı ile bluetooth sensörü kullanarak RGB

Led Yakma uygulamasını yaptık.



STEAM Kulübü 
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