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Eğitim ve öğretim çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilen etkinlik ve gezilerle yoğun geçen bu

haftada, anaokulu hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimiz “Rahmi Koç Müzesi

Planetaryumu”na düzenlenen geziye katıldılar. Hazırlık sınıflarımız, ayrıca “Beslenme Dostu Okul”

projesi kapsamında “Tabağım Renkli, Hayatım Hareketli” adlı tiyatro oyununu izlediler. “Sağlık İçin

Hareket Et Günü!’’ etkinlikleri kapsamında, anaokulu ve ilkokul sınıflarımızla beden eğitimi ve spor

dersi öğretmenlerimiz eşliğinde sabah sporumuzu yaptık.

İlkokul 3.sınıf öğrencilerimizin katıldığı, çeşitli meslek gruplarından okulumuza davet ettiğimiz

velilerimiz ile “Meslekler Söyleşisi” etkinliğini gerçekleştirdik. Söyleşide yer alan ve destek olan

velilerimize değerli paylaşımları için teşekkür ediyoruz.

İlkokul 3-D sınıfı öğrencilerimiz, “Her Kitap Her Çocuğa Sevinç Katar!” sloganıyla tüm okul

genelinde bir sosyal sorumluluk projesi başlattılar. Bu kampanya ile toplanan kitapları ihtiyaç

sahiplerine ulaştırmak için öğrencilerimiz, siz velilerimizin de desteklerini bekliyorlar.

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersi kapsamında “Dağın Ay’la Buluştuğu Yer” kitabıyla

ilgili keyifli bir atölye çalışmasına katıldılar.

Okul Aile Birliği üyelerimiz ve sınıf temsilci velilerimiz ile komisyon toplantılarımızın ilkini bu

hafta gerçekleştirdik. Komisyonlarda yer alan velilerimize okulumuza katkıları için teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Gencer DEMİRER

Ortaokul Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

Öğrencilerimizin yaş gruplarına göre farklılaşan ve onların gelişim özellikleri, 

öğrenme hızları, ilgileri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak planlanan 

eğitim ve öğretim çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.



Meslekler Söyleşisi

MESLEKLER SÖYLEŞİSİ

Meslek seçimi, yaşamımızda aldığımız önemli kararlardan biridir.

Bizler de 3.sınıf öğrencileri olarak bu hafta hayat bilgisi dersinde

işlemiş olduğumuz “İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini

araştırır.” kazanımı doğrultusunda velilerimizle “Meslekler

Söyleşisi” etkinliğini gerçekleştirdik. Velilerimizin paylaştıkları,

bizlere bu konuda ışık tutacak. Bizlere zaman ayırıp gelen

velilerimize paylaşımları için tekrar teşekkür ederiz.



Meslekler Söyleşisi
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Meslekler Söyleşisi



Beslenme Dostu Okul Projesi

“Beslenme Dostu Okul” projesi kapsamında anaokulu hazırlık

sınıfı ve ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencilerimiz bu hafta “Tabağım

Renkli, Hayatım Hareketli” adlı tiyatro oyununu izlediler.

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemini eğlenceli bir

şekilde anlatan tiyatro oyununu öğrencilerimiz büyük bir dikkatle

izlediler. Öğrencilerimiz, sağlıklı beslenme üzerine öğrendiklerini

tazelerken yeni bilgiler öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Öğrendiklerinin pekişmesi adına öğrencilerimize “Tabağım

Rengârenk” adlı çocuk kitabı hediye edildi.

Konuk tiyatro oyuncularımıza teşekkür ederiz.



Beslenme Dostu Okul Projesi
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Beslenme Dostu Okul Projesi



Okullarda Orman Projesi

Matematik Bölümü olarak “Okullarda Orman Programı”

kapsamında aralık ayında yaptığımız çalışmalar doğrultusunda

ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz "Karadeniz Bölgesi’ne Özgü

Canlı Türleri" ile ilgili araştırmalar yapmıştır.

Öğrencilerimiz, araştırmalarındaki bilgileri içeren problemleri,

problem çözme adımlarını uygulayarak çözdüler. Araştırmadaki

verilerle ilgili özgün problemler üreterek problem kurma ve

çözme becerilerini de geliştirmişlerdir.

Öğrencilerimiz problemleri çözerken birbirleriyle iş birliği yapmış

ve özgün problemlerini diğer arkadaşlarıyla paylaşmışlardır.



Okullarda Orman Projesi
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Okullarda Orman Projesi



Okullarda Orman Projesi



Beslenme Dostu Okul Projesi

Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında "Beslenme Dostu

Okulum Öğrencileri", "Ağız ve Diş Sağlığı " temalı panolarını

hazırladı.



Beslenme Dostu Okul Projesi

“DAĞIN AYLA BULUŞTUĞU YER” YARATICI OKUMA ATÖLYESİ

6 Aralık Cuma günü 5. sınıf öğrencilerimiz, büyük bir zevk ve merakla 

okudukları Grace Lin’in "Dağın Ayla Buluştuğu Yer" kitabı ekseninde Drama 

ve Yoga Eğitmeni Ece Nur ATEŞ ile atölye çalışmasında bir araya geldiler. 

Atölye çalışmasının ilk aşamasında Grace Lin’in kökeninden yola çıkarak

Uzak Doğu kültüründen kitaba yansıyan kimi zaman renklerin, şekillerin kimi

zamansa mitolojik ögelerin peşinde hayata farklı pencerelerden bakmaya

çalıştılar. Kitaptaki görsellerle anlatılan öykünün önemli noktalarına

değindiler.

Çalışmanın diğer bölümünde ise öğrencilerimiz, Dixit kartlarının kitapla ilgili

onlarda çağrıştıkları hakkında konuştular. Son olarak da sessiz sinema

yöntemiyle bölümlerin adlarını tahmin etme oyunu oynadılar. Öğrencilerimiz,

bu atölye çalışmasıyla hem kitabın hem de yaratıcılığın renkli dünyasına

keyifli bir yolculuk yaptı.



Beslenme Dostu Okul Projesi



Sağlık İçin Hareket Et

Beden Eğitimi Bölümü olarak her ay yaptığımız "Sağlık İçin Hareket Et Günü"

etkinlikleri kapsamında bu hafta ilkokul sınıflarımızla sabah sporumuzu yaptık.

Öğrencilerimiz, müzik eşliğinde egzersiz hareketleri yaparak güne keyifli bir

başlangıç yaptılar. Sonrasında öğrencilerimizi enerjik bir şekilde dans ederek

sınıflarına uğurladık.



Sağlık İçin Hareket Et
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Sağlık İçin Hareket Et



Turnuva

"Öğretmenler Arası Masa Tenisi" maçlarımız sona ermiştir.



Turnuva

"Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" tüm heyecanıyla devam ediyor.

Önümüzdeki hafta oynanacak olan final maçıyla şampiyon belli olacaktır.



Sergi

“UYGARLIKLAR: MEZOPOTAMYA VE ANADOLU” SERGİSİ

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, sosyal bilgiler dersi kapsamında, kasım ara

tatilinde “Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıklarını Öğreniyorum” konusu ile

ilgili kendilerine ilginç gelen veya etkilendikleri bir uygarlığı ele alarak bir resim

betimleme çalışması ya da kil tablet üzerine çivi yazısı yazma çalışması yaptılar.

Öğrencilerimizin hazırladıkları ürünler “Uygarlıklar: Mezopotamya ve Anadolu”

teması ile okulumuzda bulunan açık kütüphane alanında sergilendi.

Öğrencilerimiz, "Antik Çağ, Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları" konusuyla

ilgili öğrendikleri bilgileri araştırarak ve kendi elleriyle ürün hâline getirerek

konunun kalıcı olmasını sağladılar. Öğrencilerimize emeklerinden, velilerimize

ise desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.



Sergi
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Sergi

“ÜÇ İMPARATORLUĞUN BAŞKENTİ: İSTANBUL” FOTOĞRAF 

SERGİSİ

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, sosyal bilgiler dersi "Kültür ve Miras" ünitesine

ait “Beylikten Cihan Devletine” konusu ile ilgili Osmanlı Devleti’ne ve Osmanlı

Devleti’nden önce İstanbul’u başkent edinmiş Bizans İmparatorluğu ile Roma

İmparatorluğu'na ait eserlerden oluşan fotoğraf sergisi oluşturdular.

Öğrencilerimiz, “Üç İmparatorluğun Başkenti: İstanbul” temasından yola çıkarak

yılların birikimi ile oluşan kültürel miras eserlerini ziyaret ettiler. Kendi

çektikleri fotoğraflar ile oluşturdukları fotoğraf sergisinde kentin kuruluşundan

bu zamana yaşadığı değişimin sonucu ortaya çıkan belleğin oluşumunda bu

eserlerin rolünü görünür kılmaya katkıda bulundular.



Sergi
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Sergi



PDR

İlkokul 3-D sınıfı öğrencilerimiz, “Her Kitap Her Çocuğa Sevinç

Katar” sloganıyla tüm okul genelinde bir sosyal sorumluluk projesi

başlattılar. Farklı okullarda aynı kitabı okumak, onlardan belki de

binlerce kilometre uzakta olan bir akranıyla düşüncelerini,

duygularını paylaşmak için yola çıktılar. Seslerini daha güçlü

duyurmak ve kendilerinden daha az şansa sahip akranlarının yüzünü

güldürmek için bu kampanyaya siz velilerimizin de desteklerini

bekliyorlar.



PDR



PDR



Gezi

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak “Rahmi Koç Müzesi- Keşif

Küresi/Planetaryum"a bir gezi düzenledik. Keşif küresinde yaratılan

sanal ortamda evrenin oluşum süreci, 65 milyon yıl önceki

Dünyamızın durumu, Einstein’in uzay asansörü ile diğer galaksilere

yaptığı yolculuğu, uzay araçları sayesinde Güneş sistemi ve

Satürn’ün halkasının gizeminin keşfedilmesi ile ilgili eğitici ve bir o

kadarda eğlenceli bir deneyim yaşadık.

Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere… 



Gezi
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Sağlık İçin Hareket Et

Beden Eğitimi Bölümü olarak her ay yaptığımız "Sağlık İçin Hareket Et Günü"

etkinlikleri kapsamında bu hafta anaokulu sınıflarımızla sabah sporumuzu yaptık.

Öğrencilerimiz müzik eşliğinde egzersiz hareketleri yaparak güne keyifli bir

başlangıç yaptılar.



Hazırlık Grubu

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak “Uzay” konusunu işledik. "Uzay",

"Gök Cisimleri", “Güneş Sistemi”, “Gezegenler”, “Ay” gibi başlıklar

üzerinde konuştuk. Uzay hakkında bildiklerimizle ilgili çalışma

yaptık. Ardından uzay konusuyla ilgili yeni bilgiler edindik.

Öğrendiklerimizi çeşitli görseller ve sunular ile destekledik.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde “U” sesini öğrendik, bu

sesle ile başlayan kelimeler bulduğumuz oyunlar oynadık ve “Okul

Olgunluğu” ve “Matematik” kitaplarımızla çalışmaya devam ettik.

İşitsel ve görsel dikkatimizi geliştirici birçok çalışma yapmak

oldukça keyifliydi.

Düşünme becerileri etkinliğinde uzamsal algımızı destekleyen “What

Do You See” adlı oyunumuzu oynadık. Mekânda konum ile ilgili

yönergeleri uygularken aynı zamanda dikkat becerilerimizi de

geliştirdik.



Hazırlık Grubu

Bu haftada Scamper etkinliklerimizi yapmaya devam ettik. Bu

sayede farklı düşünme becerilerimizi desteklemeye devam ederken

özgün ürünler çıkarmaya özen gösterdik.



Hazırlık Grubu

Müzik etkinliğinde “Uzaylılar” şarkısını dinlerken hep birlikte dans

ettik. “Uzay” adlı Orff etkinliğini yaparken çok keyif aldık.

Öğrenme merkezlerinde planlama yaptığımız oyunları keyifle

oynadık. Bunun dışında “Simit” adlı geleneksel oyunumuzu

oynarken son güzel havaların tadını çıkardık.



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu hafta Mars ve Venüs sınıfları olarak "Yaşadığımız Gezegen-

Dünya" konusuna geçiş yaptık.

Türkçe dil etkinliklerimizde önce Dünya ilgili bilinmesi gerekenler

hakkında sohbet ettik. Ardından Dünya yüzeyinde bulunan yeryüzü

şekilleri hakkında bilgilendik. “Gece – Gündüz” ve “Mevsimler”in

Dünya’nın dönüşü ile oluştuğunu öğrendiğimizde çok şaşırdık.



Orta Grup

Sanat etkinliğinde mevsimler ile ilgili bilgi edindikten sonra

mevsimlerin etrafımızdaki etkileri üzerine konuştuk ve bir ağacın

dört mevsim boyunca neler yaşadığını resimledik.

Gece – gündüz ile ilgili bir "Agamograph" oluşturduk. Kâğıtlarımızı

gece ve gündüze uygun boyadıktan sonra kesip, yapıştırarak

oluşturduğumuz etkinliğimizde bir yandan bakınca gündüz diğer

yandan bakınca gece olduğunu görmek bizleri heyecanlandırdı.



Orta Grup

Düşünme becerileri dersimizde “Sudoku” oyunu ile tanıştık. Satır ve

sütunun ne demek olduğunu öğrenmekle başladık. Daha sonra

tahtada hep birlikte oynayarak oyunun kurallarını öğrenmeye

çalıştık. Sudoku oyunu sayesinde hem kısa süreli hafızamızı hem

dikkatimizi geliştirme fırsatı bulduk.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımızda eğitici kitap

çalışmalarımızı tamamladık ve daha önce görmediğimiz “İ” sesi

tanıma çalışmaları yaptık. Küçük kas becerilerimizi geliştirmek için

eğlenceli çizgi çalışmalarımızı yapmayı da ihmal etmedik.



Orta Grup

Müzik etkinliğimizde “Başka Bir Dünya” şarkısını öğrendik ve

müzik aletlerimiz eşliğinde şarkımızı söyledik. Sözleri hakkında

sohbet ederek Dünya’mızın bizim için ne kadar değerli olduğunu

düşündük ve birbirimize onu koruyacağımıza dair söz verdik.

Oyun hareket etkinliğinde ise öğrenme merkezlerinde seçtiğimiz

oyunları dilediğimiz arkadaşlarımızla oynayarak günümüzü

neşelendirdik.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da keyifli ve eğlenceli etkinliklerle

haftayı tamamladık.

Venüs ve Mars sınıfından sevgiler…

İyi hafta sonları…



Küçük Grup

Merkür sınıfı öğrencilerimiz ile bu hafta GEMS temalarımızdan biri

olan “Yumurtalar” temamıza “Zeynep’in Hikâyesi” ile

öğrencilerimizde merak uyandıran bir başlangıç yaptık. Daha önce

yumurta görüp görmedikleri, yumurtayı nerede gördükleri ve

yumurtanın ne gibi özellikleri olduğu hakkında sorulan sorularla

sohbet devam ettirildi. Ardından her öğrenciye birer yumurta

verilerek özellikleri hakkında konuşuldu ve yumurtaları soymalarına

fırsat verildi. Yumurtadan çıkan hayvanlar sunumu ile bu hayvanların

neler olduğunu ve ne gibi özelliklerinin olduğunu öğrendik.



Küçük Grup

Drama etkinliğimizde “Anne Tavuk ve Yavruları” adlı etkinlikle

öğrencilerimiz keyifli zaman geçirdiler. Ardından dramanın rubriğini

resimleyerek kendilerini drama esnasında nasıl hissettiklerini

gösterdiler.

Düşünme becerileri etkinliğimizde “Mini Yup” kutu oyunumuzla

dikkat becerilerimizi geliştirirken çok eğlenceli zaman geçirdik.



Küçük Grup

Sanat çalışmamızda yumurtadan çıkan hayvanlarımızı boyadık ve

kâğıt tabakları birer yumurtaymış gibi kesip boyadığımız hayvanları

yumurtaların içine yerleştirdik.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimizde sınıfa gizlenmiş olan

sürpriz yumurtaları arayıp bulduk, içlerinden çıkan hayvanları ayak

sayılarına göre grupladık. Ardından grupladığımız hayvanları bir

grafiğe yerleştirerek en fazla ve en az ayak sayılı hayvanları

keşfettik. Bir tavuğun yumurta oluşundan itibaren olay sıralama

kartlarını önce boyadık ardından oluş sırasına göre dizerek şeritlere

yapıştırdık.



Küçük Grup

Bizi heyecanlandıran ve eğlendiren “Yumurtalar” temamıza gelecek

hafta da devam edeceğiz. Sizler de neler yapacağımızı merak

ediyorsanız bizleri takip etmeye devam edebilirsiniz.



GEMS

Bu hafta GEMS etkinliklerimizde küçük grup ile çeşitli hayvanların

yumurtalarını inceledik, yumurtaların benzerlik ve farklılıklarını

konuştuk. Tıraş köpükleriyle parmaklarımızı kullanarak resimler

çizerek duyusal bütünleme çalışması yaptık. Yumurtanın üzerindeki

geometrik şekilleri boyayarak dikkat ve görsel hız becerilerimizi

geliştirdik.



GEMS

Orta grup ile desene boncuk yerleştirme etkinliği yaparak dikkat

becerilerimizi, G-board (Geometri Tahtası) etkinliğinde ise

kopyalama becerilerimizi geliştirdik. Gece-gündüzün nasıl

oluştuğunu deneyimizle gözlemledik.



GEMS

Büyük grup ile "Tic Tac Toe" oyunu oynadık. Sıramızı bekleyerek,

rakibimizin hamlesini izleyerek bir sonraki hamleyi kurguladığımız

oyunda çok eğlendik. Güneş sistemindeki gezegenleri inceledik ve

özelliklerini öğrendik.



GEMS



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz çok sevdikleri kitap

karakterlerimizden Minigon ile “Jumping Frogs” adını verdiğimiz

oyunu oynayarak yer bildiren edatları pekiştirmiş oldu.



İngilizce

Anaokulu 5 yaş grubu öğrencilerimiz, İngilizce dersinde beş duyu

organını ve bunlarla neler yapabilecekleri ile ilgili projeler yaptılar,

oyunlar oynadılar ve böylelikle eğlenceli bir hafta geçirdiler.



İngilizce

“Okul” temamızı işlediğimiz küçük grup öğrencilerimiz bu hafta

çantadan çektikleri okul objelerini kartlarla eşleştirmeye çalışarak

hem bilişsel hem de dilsel becerilerini geliştirmeye çalıştı. Ayrıca,

temamızla eşleşen hikâyemizi dinlemek çok hoşumuza gitti.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta yeni yıl sergimiz için

çalışmalara başladık. "Geometrik Penguenler ve Kardan Adamlar"

adlı etkinliğimizi yaptık.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta, öğrencilerle ritim çalışması yaptıktan

sonra darbuka enstrümanıyla uygulamalı olarak çaldık.



Satranç

Bu hafta satranç derslerimizde şah çekmeyi öğrendik.



Satranç



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde denge ve tırmanma

becerilerini içeren çalışmalar yaptık. Eğitsel oyunlar oynayarak

derslerimizi keyifli şekilde bitirdik.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Kulüpler

Bale Kulübü'nde bu hafta koreografimizi çalışmaya devam ettik.

Dans Kulübü'nde bu hafta esneme hareketleri yaparak bu

hareketlerin kaslarımız için faydası üzerine konuştuk.



Kulüpler

Görsel Sanatlar Kulübümüzde bu hafta suluboya ve kolaj tekniği ile

kış manzaraları yaptık.

Jimnastik Kulübü'nde bu hafta denge hareketleri yaptık.



1. Sınıflar 

Hafta sonu eğlenip okula gelmek bizi mutlu ediyor. Her cuma günü

öğretmenimizin "Eğlen, Oyna, Gel!” sloganını seviyoruz. Pazartesi

günü toplu hâlde hareket edip dans etmek pek hoşumuza gitti.

Oyun oynarken sıra sayılarını kullandık. Numara sırasına göre

listede kaçıncı olduğumuzu bulduk. Bu arada yarışmalarda dereceye

girenlerin kaçıncı olduklarını da sıra sayılarını yazarak öğrendik.

“R” sesini çıkarırken bebekliğimize döndük. Oyuncak arabalarımızı

kullanırken ne güzel “r” derdik. "I" sesini de yanına koyunca daha

bir coştuk.

“Aile Bireylerini Tanıyoruz” konusu ile hayat bilgisi dersini işlemek

çok heyecan verdi. Hepimiz ailemizi anlatmak için yarıştık.

Hazırlayıp getirdiğimiz aile fotoğraflarımızı birbirimize gösterirken

ne kadar mutluyduk, görmeniz gerekirdi.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

KÜTÜPHANE DERSİNDEYİZ

2 . sınıf öğrencilerimiz, kütüphane derslerine başladılar. Kütüphanede neler

yapmalıyız, kitapları nasıl aramalıyız konuları ile ilgili açıklamaları

dikkatle dinleyen öğrencilerimiz, aradıkları kitapları kolaylıkla buldular.

Okuma saatinin sonunda keyifle kütüphaneden ayrıldılar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta tematik kitap olarak okuduğumuz

“Düşlerin Peşindeki Çocuk” kitabımızın etkinliğini gerçekleştirdik.

Kitabın konusu üzerinde konuşarak kitapla ilgili düşüncelerimizi

paylaştık. Kitapta yer alan ve ilgimizi çeken bir bölümü

görselleştirerek kitabımızın etkinliğini tamamladık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul birinci sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerimizde bu

hafta öğrendikleri hedef kelimeleri okumaya yönelik keyifli bir

“Fidget Spinner” etkinliği gerçekleştirdik. Ayrıca yiyecekler konusu

ile ilgili bir sunum çalışmasına yer verdik.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İkinci sınıflarımızla bu hafta İngilizce derslerimizde ünitemizin

konusu olan “Animal Homes” konusunu pekiştirmek için keyifli bir

grup çalışmasına yer verdik. Ödevlerinde tanıtmalarını istediğimiz

odaları için İngilizce videolarını izledik ve poster sunumlarını

dinledik.



Yabancı Diller 



GEMS

1.sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Kromotografi” adlı deneyle suç

bilimi uygulamalarından ikincisini gerçekleştirirken çok eğlendiler.



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Eldeli Toplama “ adlı çalışma

ile hem eğlendiler hem de pratik yaptılar.



GEMS



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Çarpım Tablosu

Oluşturuyorum” adlı çalışmayı gerçekleştirdiler.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Madde ve

Özellikleri" adlı deney çalışmasını gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta “Mühendislik Uygulamaları-Havacılık” adlı

çalışma kapsamında “Bernoulli İlkesi” adlı deneyler serisi ile lift

kuvveti ile ilgili incelemeler yaptılar.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

İngilizce Drama Kulübü'nde 2. sınıf öğrencilerimiz kısa doğaçlama

etkinliklerini kendi yazdıkları senaryolarla canlandırıyorlar.



Kulüpler



Kulüpler

Bu hafta 2. sınıflar Satranç Kulübü'nde geçerken alma hamlesini

öğrendik.



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Cümlede Anlam” konusundan

“Öznel – Nesnel Yargılar”, “Neden-Sonuç, Amaç –Sonuç, Koşul ve

Karşılaştırma Cümleleri” konularını etkinliklerle işlediler. Kitap

Çalışmaları Kitapçığı'nda bulunan “Dağın Ay’la Buluştuğu Yer”

kitabının etkinliklerini tamamladılar. “Yaratıcı Yazma ve Düşünme

Becerileri” dersinde “Yaratıcı Yaramazlık” kitabından “Sebepler ve

Sonuçlar” başlıklı yazma çalışmasını bitirdiler. Kütüphanede serbest

okuma yaptılar. “Dağın Ay’la Buluştuğu Yer” kitabıyla ilgili keyifli

bir atölye çalışmasına katıldılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Ekler” konusuyla

başladılar, yapım ve çekim eklerini Morpa Kampüs’te bulunan

etkinliklerle işlediler. “Sözcükte Anlam” ünitesi ile ilgili “Ünite

Değerlendirme Sınavı”nı olan öğrencilerimiz, sorular üzerinden

konuyu tekrar etme şansı buldular. Kasım ayında okudukları

“Ünsüz Youtuberın Günlüğü” kitabının çalışmalarını yanıtladılar.

Kütüphane dersinde aralık ayı kitabımız “Şimdiki Çocuklar

Harika” kitabını okumaya başladılar.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz “Cümlede Anlam” konusunu

pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Ders içinde uygulanan

“1. Ünite Değerlendirme Sınavı”nı yanıtladılar. Kütüphanede

“Adamı Zorla Deli Ederler” kitabını okudular.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Yazım Kuralları” konusuyla

ilgili çalışmalarına başladılar. Bunun yanı sıra MEB’in

yayımladığı “LGS Örnek Sorular”ı da yanıtladılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Denk Kesirleri

Boyuyorum” etkinliği ile konuyu pekiştirdik ve “Kesirleri

Karşılaştırma” konusunu işledik.



Matematik Zümresi

Orta 2.sınıf öğrencilerimizle “Tam Sayılarda Karşılaştırma”

konusunu işleyip, konu ile ilgili bilgisayar ortamında oyun

oynadık. Öğrencilerimiz bu etkinlik için tahtaya kaldırılıp otuzar

saniyelik sürede tam sayıları eğlenerek karşılaştırdılar. "Bom"

sesiyle öğrenciler sürenin bittiğini anladılar. Skor kutucuğunda

yazan puanlara göre en çok puan alan öğrenciyi tebrik ettik.



Matematik Zümresi

Orta 3.sınıf öğrencilerimizle “Rasyonel Sayılarla Çarpma, Bölme

İşlemleri ve Rasyonel Sayıların Karesi ve Küpü” konularını

işledik. Konu ile alakalı sorular çözüp pekiştirme yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle “Çarpanlara Ayırma” konusunu

işledik. MEB kasım ayı örnek sorularını çözdük.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Kültürel

Zenginliklerimiz” konusu kapsamında “Yemeklerimiz, Halk

Oyunlarımız, Gelenek ve Göreneklerimiz, Geleneksel El

Sanatlarımız” konularını tekrar ettik. Ülkemizin birlik ve

beraberliğini pekiştiren ve kültürümüzün bir parçası olan değerleri

sunum üzerinden işledik. Geçmişten günümüze değişen

kültürümüze örnekler vererek bu haftaki derslerimizi tamamladık.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Türklerin İslamiyet’e

Geçişleri” konusunu işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle "Eğlenceli Tarih"

kitabının atölye çalışmasını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz,

takımlar hâlinde kendilerine verilen rol kartlarındaki Osmanlı

Devleti'nin devlet ve ordu yönetim prensiplerini yaratıcı drama

yöntemi ile canlandırdılar. Rol kartlarında bulunan kavramları

kurgulayıp senaryolaştırdıktan sonra sınıf arkadaşlarına sundular.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



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,1921 Anayasası:

Teşkilat-ı Esasiye, Afganistan ile Dostluk Antlaşması, Londra

Konferansı, İstiklal Marşı’nın Kabulü, Moskova Antlaşması”

konularını işledik. Ayrıca bu hafta GPÇ-13 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 Ak leylekler ile ilgili çalışmalar yapıldı.

Öğrencilerimiz, Ak leyleklerin yaşam alanları, fiziksel

özellikleri, beslenmeleri, üremeleri, neden göç ettikleri ve

karşılaştıkları tehditler gibi konularda bilgi edindiler. Ak

leyleklerin karşılaştığı tehditlere çözüm aradılar. Ak

leyleklerin yaşamları ve türlerinin tükenmesi ile ilgili 4

duraktan oluşan oyun temelli öğrenme etkinlikleri ile

bilgilerini pekiştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu

hafta, “Kuvvet ve Hareket” ünitesi kapsamında yaptıkları

laboratuvar çalışmasında “Bileşke Kuvvet” kavramını

deneyerek öğrendiler. Ayrıca ortaokul 2.sınıf öğrencilerimiz

hazırladıkları “Bilimin Çizgi Romanları” adlı çalışmalarından

diğer öğrencilerin de yararlanabilmesi için kat panolarını

hazırladılar. Öğrencilerimiz bu sayede hayal gücü ve

yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldular.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde "Enerji

Dönüşümleri ve Sürtünme Kuvveti" konusunu işlediler. Öğrenmiş

oldukları konuları pekiştirmek amacıyla laboratuvar çalışması

olarak potansiyel-kinetik enerji dönüşümlerini ve sürtünme

kuvvetinin etkisini gözlemledikleri deneysel çalışmalarını yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

fiziksel ve kimyasal değişimler konusuna girerek maddelerde ne

gibi farklılıklar oluştuğunu laboratuvarda yaptıkları etkinliklerle

keşfettiler. Gözlemleri sonucu maddelerde renk, koku ve tat

değişimi varsa kimyasal değişim olduğu çıkarımına ulaştılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Yabancı Diller Zümresi

Orta 3-A sınıfı öğrencimiz Doğa BEŞENK, çevrim içi İngilizce

makale okuma programımızda (Achieve 3000) gösterdiği üstün

performansla geçtiğimiz hafta dünya genelinde en çok puanı alan

öğrenci olmuştur. Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını

diliyoruz.



Yabancı Diller Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce dersinde ünite

konumuzla ilgili olarak “Sustainable Food” (Sürdürülebilir Gıda)

ile ilgili poster çalışması yaptılar.



Yabancı Diller Zümresi



Yabancı Diller Zümresi
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