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Anaokulu hazırlık grubu öğrencilerimiz ile bu hafta Barış Manço Evi Müzesine, ortaokul 1. Sınıf

öğrencilerimiz ile Emaar Akvaryuma, ortaokul 3. Sınıf öğrencilerimiz ile Deniz Müzesine, ortaokul 4.sınıf

öğrencilerimiz ile Funloft’a gezi düzenledik. Okulda öğrendiğimiz konularımız pekiştirme fırsatı

bulduğumuz gezilerimizde hem eğlendik hem öğrendik.

İlkokul 3.sınıf öğrencilerimizin okumuş oldukları “Boborildo Problemleri” adlı kitap ile ilgili Yaratıcı

Drama Eğitmeni Songül Bozacı ile atölye çalışması gerçekleştirdiler. İlkokul 4.sınıflar kız /erkek

katogorisinde masa tenisi turnuvalarımız devam etmektedir. Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile

TÜRÇEV’in HSPN (Yunan Çevre Koruma Derneği) ile ortak yürüttüğü “Çevre Eğitiminde Kuramsal

Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” isimli proje bu hafta itibarıyla tamamlanmıştır. Projede yer

alan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz. Ortaokul 3. Sınıf öğrencilerimizden Can ŞENEN 11-12 Yaş Ulusal

Gelişim Projesi Türkiye Finali Yüzme yarışlarında aldığı başarılar ile bizleri gururlandırmıştır. Öğrencimizi

tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

07 Aralık 2019 Cumartesi günü Uzman Psikolog ve Psikanalist Sayın Funda Akkapulu tarafından

okulumuzda yönetici ve öğretmenlerimize yönelik “Yeni Çağın Velileri” konulu seminerde mesleki

gelişimimize katkıda bulunacak, farklı bakış açıları geliştirmemizi sağlayacak paylaşımlar yapılmıştır.

Birinci öğretim döneminin ikinci yazılı sınavlarını uygulamaya önümüzdeki hafta başlıyoruz. Sınavlara

girecek olan tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz.

Görsel sanatlar derslerimizde ise bu ay Anaokulu , ilkokul ve ortaokulda İtalyan manierist ressam Guiseppe

ARCHİMBOLDO 'nun hayatını ve eserlerini öğrenip, sebze ve meyveleri çizerek insan portreleri yapan

Guiseppe ARCHİMBOLDO’nun eserleriyle beslenme dostu okul projesini birleştirerek etkinlikler

yapıyoruz.

Mini Konservatuvar Bireysel Çalgı Eğitimi ve Temel Müzik Eğitimi Programı”na katılan öğrencilerimizin

1.dönem çalışmalarından oluşan portfolyo sunumu 14 Aralık 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Hepimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hafta dilerim.

Saygılarımla,

Aslı TAŞCI

Ortaokul Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

Gezilerimiz, söyleşilerimiz, deneme sınavlarımız, sergilerimiz, seminerlerimiz,

turnuvalarımız, AB Projelerimiz, çevre projelerimiz, stratejik planlama çalışmalarımız ile

eğitim ve öğretim ile dolu dolu geçen bir haftayı daha geride bıraktık.



AB Projesi 

7-11 Ekim 2019 haftasında Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile

birlikte çalışmaya başladığımız TÜRÇEV’in HSPN (Yunan Çevre

Koruma Derneği) ile ortak yürüttüğü “Çevre Eğitiminde

Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” isimli

projemizin uygulamaları bu hafta itibarıyla tamamlanmıştır.



AB Projesi 

YUNUS PROJESİ kapsamında öğrencilerimiz Türkiye ve

Yunanistan’da yaşayan ve nesli tükenmekte olan Sini

Kaplumbağası (Caretta Caretta), Akdeniz Foku (Monachus

Monachus) ve Ak Leylek (Ciconia Ciconia) ile ilgili farkındalık

çalışmaları ve oyun temelli etkinlikler üzerine uygulamalar

gerçekleştirmiştir. Ayrıca ortaokul seramik kulübü

öğrencilerimizin de katkıları ile üç türün seramik çalışmaları

yapılmıştır. Seramik kulübü öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmalar

sosyal sorumluluk projesinde kullanılacaktır.İTÜ Geliştirme Vakfı

Özel Beylerbeyi Ortaokulu 1.sınıf öğrencilerimizin yaptığı

çalışmalar Yunanistan’da etkinliği uygulayan pilot okullarda

karşılaştırılıp projenin geliştirilmesi sağlanacaktır.



AB Projesi 

Öğrencilerimizin bu çalışma sonrasında çevre konularına

uluslararası bir anlayış getirmesi, deniz ve kıyılarla ilgili

farkındalıklarının artması, bilinçlendirme yoluyla gönül bağı

oluşması, sorumlu bir evrensel vatandaşlık anlayışı çerçevesinde,

doğanın nasıl korunacağını öğrenmesi hedeflenmiştir.



AB Projesi 



AB Projesi 



AB Projesi 



AB Projesi 



AB Projesi 



AB Projesi 



AB Projesi 



AB Projesi 



Tebrik

Okulumuz 7C sınıfı öğrencilerinden, aynı zamanda yüzme takımı

sporcumuz Can ŞENEN, 05-08 Aralık 2019 tarihlerinde

Ankara’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye

Finali Yüzme yarışlarına katılmıştır. 50 m./100 m. Kurbağalamada

5. , 200m. Kurbağalamada 7. olmuştur. En yüksek baraj olan A4

barajını geçerek altın madalya almıştır. 2007 doğumlu 4x50m.

Erkek Karışık Bayrak takımı ile de Türkiye 4. olarak şampiyonayı

başarıyla tamamlamıştır.

Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.



Tebrik



Gezi

TÜRK DENİZ TARİHİNDE BİR ZAMAN YOLCULUĞU: 

İSTANBUL DENİZ MÜZESİ

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz ile Sosyal Bilgiler dersi “Kültür

ve Miras” ünitesi kapsamında 10 Aralık salı günü Türkiye’nin ilk

askeri müzesi olan denizcilik tarihimizi aydınlatacak geniş bir

koleksiyonun yer aldığı Deniz Müzesi’ni ziyaret ettik.

İstanbul Deniz Müzesi özellikle Osmanlı devrine ait donanma ve

diğer denizcilik faaliyetlerinin kapsamlı olarak sunulduğu

Türkiye’nin nadir müzelerindendir.



Gezi

Gezi sırasında öğrencilerimiz birinci bölümde Atatürk’ün

kayıklarını ve tarihi kadırgaları ikinci bölümde ise Birinci Dünya

Harbi Salonu, Bahriye Mektebi Odası, Fatih Sultan Mehmet

Odası ve Turgut Reis Odası gibi bölümleri incelediler. Piri Reis’in

kaleme aldığı Kitab-ı Bahriye’yi, eski gemilerin baş figürlerini,

Haliç’e gerilen zinciri, tarihte bilinen ilk Türk denizcisi Çaka

Bey’in büstünü inceleme fırsatı bulan öğrencilerimiz Atatürk

odasından, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Atatürk’ün İstanbul’a

döndüğü Ertuğrul Yatı’na ait eşyalarından ve Piri Reis’in ünlü

Güney Amerika haritasının seramikten yapılmış duvar

panosundan oldukça etkilendiler.

Gezi sonrası öğrencilerimiz, Osmanlı askeri, kültürel ve sanat

anlayışına dair fikirlerini geliştirip, tarihi mirası korumanın

önemini kavrarken keyifli vakit geçirerek güzel anılarla

okulumuza döndüler.



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Tebrik

Okulumuz ortaokul 4. sınıf öğrencilerinden Ege AKÇAY; 2022 yılında

düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Avrupa Şampiyonası’na

hazırlık kapsamında oluşturulan U14 Milli Takım aday kadrosuna davet

edilmiştir. Sporcu öğrencimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.



Gezi

EMAAR AKVARYUM & SUALTI HAYVANAT BAHÇESİ

Ortaokul 1.sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde işledikleri “Canlılar

Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” ünitesini pekiştirmek amacıyla “Emaar

Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi”ni gezdiler. Öğrencilerimiz, günlük

hayatta karşılaşamayacakları, doğal döngünün parçası olan su altı yaşamını

yakından keşfederek farklı ekosistemleri ve bu ekosistemlerde yaşayan canlı

çeşitliliğini yakından görme fırsatı yakaladılar.



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Yazar Etkinliği

3.sınıf öğrencileri Songül Bozacı ile atölye çalışması yaptılar.

Yaratıcı Drama Eğitmeni Songül Bozacı 3.sınıf öğrencilerimizin okumuş

oldukları “Boborildo Problemleri” adlı kitap ile ilgili atölye çalışması yapmak

üzere okulumuzdaydı. Okudukları kitapla ilgili yapılan atölye çalışması

sırasında öğrencilerimiz kitapta adı geçen kahramanların başından geçen

problemleri çözdüler, kahramanların yaşadığı olayları canlandırdılar, etkinlik

kartlarındaki karakterlere isim verdiler ve özelliklerini belirttiler. Çalışma

sonunda özelliklerini kendilerinin belirlediği problemli karakterlerini yaratarak

problemlerin çözümü için önerilerde bulundular. Okuma, anlama, yorumlama,

zihinden işlem yapma, yaratıcılık yönünü geliştirme ve problem çözme

basamaklarının kullanıldığı bu atölye çalışmasından büyük keyif aldılar.



Yazar Etkinliği



Yazar Etkinliği



Yazar Etkinliği



Yazar Etkinliği



Turnuva

İlkokul 4. sınıflar kız /erkek kategorisinde masa tenisi turnuvası devam

etmektedir.



Turnuva



Okullarda Orman

Okullarda orman projesi kapsamında ortaokul 1.sınıf koro branşı öğrencilerimiz

" Yurdumda" adlı şarkıyı müzik dersinde öğrenerek sınıf içi etkinliği olarak

şarkıyı seslendirmişlerdir.



PDR

07 Aralık 2019 Cumartesi günü Uzman Psikolog ve Psikanalist

Sayın Funda Akkapulu tarafından okulumuzda yönetici ve

öğretmenlerimize yönelik “Yeni Çağın Velileri” konulu seminer

verilmiştir. Oldukça verimli geçen seminerde mesleki gelişimimize

katkıda bulunacak, farklı bakış açıları geliştirmemizi sağlayacak

paylaşımlar yapılmıştır. Sayın Funda Akkapulu’ya katkıları ve

paylaşımları için çok teşekkür ederiz.



PDR



PDR



PDR

Sınavda başarılı olmak sadece sınav anıyla ilgili değil; sınava

hazırlık sürecinin de bir sonucudur. Bu uzun soluklu süreçte ders

çalışmak kadar eğlenmek, motivasyonu arttırıcı rahatlatıcı

etkinliklere de yer vermek gerekir. Bu nedenle Psikolojik

Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak öğrencilerimizin bu yoğun

süreçlerinde sınav ortamından uzaklaşarak arkadaşları ile keyifli

vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 11 Aralık Çarşamba günü

Funloft gezimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz birlikte keyifle

yedikleri yemek sonrasında oyun oynayıp, sohbet ederek sınav

stresinden uzaklaşma fırsatı buldular.

Kalan süreçte öğrencilerimizin ellerinden gelenin en iyisini

yapacaklarına inanıyor ve hepsine başarılar diliyoruz.



PDR



PDR



Gezi

Birinci dönemin sonuna yaklaşırken küçük grup öğrencilerimiz ile bu

hafta “Barış Manço Evi Müzesi”ne bir gezi düzenledik. Gezi öncesi

dikkat etmemiz gereken kurallar hakkında sohbet ettik ve gezi

alanında görmeyi hayal ettiğimiz şeyleri gezi kitapçığımızda

resimledik.

Gezi sırasında hepimizin çocukluğuna dokunan, şarkıları ile eğlenip

çok şey öğrendiğimiz Barış Manço’ya ait eşyaları yakından görmek

bizler için ilgi çekiciydi. Hepimiz merak içeren sorularımız ile yeni

bilgiler öğrenmeye çalıştık. Gezi sonrasında yaşadığımız farklı

deneyim hepimizi mutlu etti. Okula geldiğimizde ise gezi

kitapçıklarına gözlemlediklerimizi resimleme fırsatı bulduk.

Yepyeni gezilerimizde buluşmak üzere…



Gezi



Gezi



Gezi



Hazırlık Grubu

Bu hafta Hazırlık Sınıfları olarak “Portfolyo Sunumu”muz için

hazırlıklara başladık. Yaptığımız etkinlikleri incelemek, hatırlamak

ve çalışmalarımızdaki ilerlemeleri görmek çok keyifliydi. Seçtiğimiz

çalışmaları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliklerimiz’de “T” harfini öğrendik.

Bu ses ile ilgili çeşitli kelimeler türettik ve “Ses kelimenin

neresinde?” adlı oyunu oynadık.



Hazırlık Grubu

Düşünme Becerileri dersimizde soyut işlem becerilerimizi

geliştirmeyi amaçladığımız “Structro” oyunu ile tanıştık. Bu

çalışmayı yaparken çok eğlendik. “Acaba bu oyunu ailemizle de mi

oynasak?” diye düşündük. 

Scamper çalışmalarımızda “M” sesi ile ilgili “Kalemimiz çok ağır

olsaydı nasıl olurdu?” sorusunun cevabını düşündük. Yaptığımız

beyin fırtınası ile düşüncelerimizi birbirimizle paylaştık.



Hazırlık Grubu

Görsel Okuma Etkinliğimiz’de “Zaman” konusuna değindik.

İncelediğimiz konu ile ilgili yapabileceklerimiz hakkında sohbet ettik

ve zamanımızı daha verimli geçirmenin yollarını aradık.

Sanat Etkinliğimiz’de üfleme tekniği ile yaratıcı ürünler ortaya

çıkardık. “Sihirli Pencere” etkinliğinde ise hepimiz hayal

ettiklerimizin resmini yaptık.



Hazırlık Grubu

Matematik Etkinliklerimiz’de çeşitli materyaller kullanarak toplama

çalışmaları yaptık. Zaman geçtikçe matematik işlemlerinde

hızlandığımızı görmek bizleri çok mutlu etti.

Müzik Etkinliğin’de bir Orff çalışması olan “Otrive” adlı şarkıyı

dinledik ve ritimlerine uygun olarak dans ettik. Tüm hafta boyunca

sevdiğimiz şarkıları tekrar dinledik.



Hazırlık Grubu

Havaların soğuması ile bahçede oyun zamanlarımız azalsa da, kısa da

olsa her gün bahçeye çıkarak temiz hava aldık ve hep birlikte

eğlendiğimiz grup oyunlarını oynadık.

Haftaya yepyeni etkinliklerle görüşmek üzere…



Orta Grup

Bu hafta, Mars ve Venüs sınıfları olarak Türkçe dil etkinliklerinde

“Yaşadığım Şehir- İstanbul” teması kapsamında etkinliklerimizi

gerçekleştirdik. İstanbul ile ilgili görsel videolar izleyerek

yaşadığımız şehrin coğrafi, tarihi, kültürel ve tüm özellikleri ile ilgili

yeni bilgiler edindik. Ardıllık becerilerimizi geliştirmek üzere bu

hafta “İstanbul’un Şekeri” adlı tekerlemeyi öğrenirken hepimiz çok

eğlendik.



Orta Grup

Atasözü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ay “Damlaya damlaya

göl olur” adlı atasözünün anlamı üzerinde konuşarak günlük

hayatımızda nasıl kullanabileceğimizi öğrendik.

Müzik etkinliğimizde “İstanbul” temalı çeşitli şarkıları müzikleri

dinledik. Dinlediğimiz müzikler bizi hayallerimizde yolculuğa

çıkarırken şarkılar eşliğinde etkinliklerimizi tamamlamak çok

keyifliydi.



Orta Grup

Sanat etkinliğimizde İstanbul Boğazı, Kız Kulesi, Galata Kulesi gibi

tarihi değerlerimizin boyama sayfalarını renkli kartonlarımıza

yapıştırarak resim tamamlama çalışması gerçekleştirdik.

Düşünme becerileri etkinliğimizde yaratıcılık becerilerimizi

geliştirmek için bir tasarım çalışması gerçekleştirdik. Planlama, yol

belirleme, uygulama ve değerlendirme basamaklarını takip ederek

kendi şehrimizi oluşturacak ev, araba, insan vb. görselleri boyadık

kestik. Strafor zeminlerin üzerine görselleri kendi hayal ettiğimiz

tasarım şeklinde yerleştirdik. Tasarladığımız şehirlerimiz için bir

“Şehir Güncesi” oluşturarak tasarımımızı tamamladık.

Öğrendiklerimizi pekiştirmek için “Citadel” adlı kutu oyunumuzla

farklı boyutlardaki evleri mekânda konum, dikkat ve çok yönlü

düşünme yolları ile ilgili bölümlere yerleştirmeye çalıştık.



Orta Grup

Oyun ve hareket etkinliklerimizde ise martılarla paylaşılan simidi

hatırlatan “Simiiitt” adlı oyunla keyifli zamanlar geçirdik. Ayrıca eş

zamanlılık oyununda öğretmenlerimizin söylediği hareketleri aynı

anda yapmaya çalışırken hepimiz çok eğlendik.

GEMS sınıfımızda da otobüs yolcularının özelliklerini ve sıralarını

bildiren yönergeleri dikkatle dinleyerek doğru koltuğa yerleştirme

oyunu olan “Yolcu Otobüsü” oyununu oynadık. Sayaç gems

materyalleriyle toplama çalışmalarını hikayeler üzerinden çalıştık.

Toplama çalışmalarımıza düzenli olarak devam ediyoruz ve bu

çalışmalar matematiğe yakın olmamızı sağlıyor.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimizde kitap çalışmalarımıza tüm

hızımız ve dikkatimizle devam ediyoruz bunun yanı sıra “i” sesi

çalışmalarımızda da büyük bir ilgi ile ilerliyoruz.

Önümüzdeki hafta neler yapacağımızı eğer siz de bizim kadar merak

ediyorsanız bültenimizi takip etmeye devam edin.

İyi hafta sonları… 



Orta Grup



Küçük Grup

Merkür sınıfı öğrencilerimiz GEMS temalarımızdan olan

“Yumurtalar” konusuna bu hafta da devam ettiler. Türkçe dil

etkinliğimizde konumuz ile ilgili çeşitli poster ve afişleri inceleyerek

üzerinde sohbet ettiler. Civcivin oluşum sunumunu izleyerek 21 gün

boyunca yumurtanın içerisindeki değişimi gözlemlediler. “Kuşlar

Yuvada” hikayesi ile de kuşların yuvaları hakkında bilgiler edindiler.

Oyun Etkinliğimizde Mavi Günü Partisi yaptık ve arkadaşlarımızla

doyasıya dans ederek sınıfımızda bulduğumuz mavi renkli nesneleri

birbirimize gösterdik. Bebek Fil adlı orff çalışması ile keyifli

zamanlar geçirdik.



Küçük Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde “Yumurta ile Gelen Sorumluluk”

hikayesini yarım bırakarak hikaye kahramanının yerinde olsak ne

yapardık diye düşündük. Daha sonra düşüncelerimizi 3 boyutlu

nesneleri kullanarak bir yumurtayı kırmamak için neler

yapılabileceğini kağıtlara aktardık. Ortaya çıkardığımız fikirleri

arkadaşlarımızla paylaşmak oldukça keyifliydi.



Küçük Grup

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliğimizde yumurtadan çıkan

hayvanların nerelerde yaşadıklarını grupladık ardından da grafikte

yerleştirdik. Çeşitli desenlere sahip yumurtaları eşleştirme ve aynısını

bulma etkinlikleri ile dikkat becerilerimizi geliştirdik.



Küçük Grup

Sanat etkinliğimizde samanlardan kuş yuvalarımızı ve tüylerle de

kuşlarımızı tamamlayıp süsledik. Kitap günümüzde gelen hikaye

kitaplarımızı öğretmenlerimizden dikkatle dinledik ve hikayeler çok

hoşumuza gitti. İki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz “Yumurtalar”

Gems teması sayesinde çok eğlendik ve çok faydalı bilgilere ulaştık.

Haftaya gerçekleştireceğimiz yepyeni etkinliklerde görüşmek

üzere…



GEMS

GEMS Etkinliklerinde bu hafta küçük gruplar ile, “Geometri

Dinozoru” oyununu oynadık. Renk ve şekilleri içeren zarları atarak

renk-şekil kombinleri yapıp kartlarımızdaki boşlukları uygun şekilde

doldurduk. Yumurtalar ile rakam nesne eşleştirmesi yaptık.



GEMS

Orta gruplar ile renkli markaları kullanarak toplama işlemleri yaptık.

Sayı ikililerinin olasılıklarını çalıştık. Otobüs maketimiz üzerinde

sıralama, betimleme, mekânda konum yönergelerini uyguladık.

Renkli ayıcıklarımızla topoloji çalışması yaptık.



GEMS

Büyük gruplar ile sünger zarları atarak toplama işlemleri yaptık.

Ayıcıkları kullanarak sözel yönergelere göre mekanda konum

etkinliğini uygulayarak uzamsal zekamızı güçlendirdik.



GEMS



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz ile geçmiş ünitelerimize ait

konuları çeşitli grup oyunları eşliğinde hatırlamaya çalıştık.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz şu ana kadar İngilizce dersinde

öğrendikleri bütün temaları oyun ve etkinlikler ile pekiştirdiler.



İngilizce

Bu hafta da “Okulumuz” temasına devam eden küçük grup

öğrencilerimizin kartondan yapılmış sırt çantalarını sırtlarına takmak

ve içlerine koydukları okul nesnelerinden bahsetmek çok hoşlarına

gitti.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta, beslenme dostu okul

projemizle bağlantılı olarak iki ayrı etkinlik gerçekleştirdik. İlk

etkinliğimizde asetat kağıtları üzerine yemekhane camlarımız için

sebze ve meyve boyama çalışması yaptık. Ardından ayın sanatçısı

Giuseppe Arcimboldo’nun eserlerini inceledik ve meyve-sebze

suratlar adlı etkinliğimizi gerçekleştirdik.



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta, öğrencilerle ritim çalışması yaptıktan

sonra darbuka enstrümanıyla uygulamalı olarak çaldık.



Müzik



Satranç



Satranç



Kulüpler

Bu hafta orta grup jimnastik kulübü öğrencilerimizle denge

tahtasında yürüme çalışması yaptık.

Dans- Bu hafta kapanış pozlarımıza çalıştık



Kulüpler

Drama kulübü - Bu hafta şapkaları kullanarak meslekleri tanıdık.



1. Sınıflar 

Her gün daha farklı bilgiler ediniyoruz.Yarım elmaya benzeyen “D”

sesini öğrenirken çok eğlendik.Hepimiz davul kelimesinin başında

olduğunu bildiğimiz için davulu çalar gibi yaptık.Arkasına “tıssss”

yılan sesini öğrendik.Harfleri doğru yapmaya çalışmanın zorluğunu

da yaşadık.

Öğretmenlerimizin sınıfa getirdikleri lego kutusunu görünce

gözlerimiz açıldı.Oyun oynayacağımızı düşündük.Meğerse “Arttı

mı? Azaldı mı?” kavramlarını öğrenecekmişiz.Arkasından toplama

işlemi, terimlerinin adlarını öğrendik.



1. Sınıflar 

Ailemizdeki bireylerin birbirlerine karşı davranışlarından söz ettik

hayat bilgisi dersinde.Aile hayatımızın ne kadar önemli olduğunu

anlatan öğretmenimizi dinlerken keyif aldık Ailemizin değerini

anlamaya çalıştık.Evimizin bulunduğu yerin özelliklerini saymayı

da unutmadık.

Ortaokuldaki ağabeylerimizin büyük emek vererek hazırlamış

oldukları”MEZOPOTAMYA VE ANADOLU” sergisi ile “ÜÇ

İMPARATORLUĞUN BAŞKENTİ: İSTANBUL” fotoğraf

sergilerini gezmeyi de ihmal etmedik.

Okumak için çaba harcıyoruz.Yıl içerisinde okuyacağımız

“Değerler Eğitimi” kitaplarımızın yazarı Koray Avcı ÇAKMAN ile

buluşmanın heyecanını yaşadık.Bu kadar kitabı bizim için mi

yazmış acaba? İyi de yapmış.Yazarımızla tanışırken kitaplarımızı da

imzalatmayı unutmadık.Galiba çok yoğun bir o kadar da keyifli bir

hafta geçirdik.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

Öğrencilerimiz, ortaokul 1 ve ortaokul 3. sınıf arkadaşlarının hazırladığı

sergileri gezdiler.

İlk olarak ortaokul 3. sınıf arkadaşlarının hazırladıkları “Üç

İmparatorluğun Başkenti: İSTANBUL” adlı fotoğraf sergisini gezen

öğrencilerimiz burada Osmanlı Devleti’ne ve Osmanlı Devleti’nden önce

İstanbul’u başkent edinmiş Bizans İmparatorluğu ile Roma İmparatorluğuna

ait eserlerin fotoğraflarını incelediler.

Daha sonra ortaokul 1. sınıf arkadaşlarının hazırladıkları “Uygarlıklar:

Mezopotamya ve Anadolu” sergiyi gezen öğrencilerimiz Antik Çağ

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları ile ilgili olarak bilgiler aldılar.

Her iki sergiden ayrılırken emeği geçen arkadaşlarına ve onları destekleyen

öğretmenlerine teşekkür etmeyi de unutmadılar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 

2. sınıf öğrencilerimiz “Toparlacık Nokta ve Arkadaşları” adlı kitabı

okudular. Noktalama işaretleri ve kullanıldıkları yerlerin eğlenceli bir

şekilde anlatıldığı bu kitabı çok sevdiler. Geliştirme Pekiştirme

çalışmalarında kitaba yer veren öğrencilerimiz, görsel sanatlar dersinde de

noktalama işaretlerini resimlediler. Yaratıcılığın ön plana çıktığı özgün

çalışmalarını kitabın yazarı Süleyman Bulut ile paylaştılar. Öğrencilerimiz

yazar ile kitap hakkında yaptıkları söyleşide hem eğlendiler, eğlenirken

öğrenmenin de keyfine vardılar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



4. Sınıflar 

Bu hafta 4.sınıflar olarak fen bilimleri dersimizde “Kuvvet ve

Hareket” konusunda sınıfta yer alan cisimlere kuvvet uygulayarak

şekil değiştirme, yavaşlama, hızlanma gibi hareket türlerini çizimler

üzerinde gözlemledik. Cisimlerin hareket etmesi için itme ve çekme

kuvvetlerini uygulayarak çizimleri gözlemledik. Dersimizi eğlenceli

bir şekilde tamamladık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

Bu hafta birinci sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerimizde

“Who’s in your family?” konusuyla ilgili keyifli etkinlik ve

aktivitelere yer verdik. Proje konusu olan “Healthy Shopping” ile

ilgili poster hazırlayan öğrencilerimiz posterlerini sundular. Ayrıca

İngilizce okuma çalışmalarımıza devam ettik.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Öğrencilerimiz İngilizce çoğul isimleri ve yazılışlarını eğlenceli bir

grup oyunuyla tekrar ettiler.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

3. sınıflarımız öğrendikleri konuları grup aktiviteleri ve oyunlarla

tekrar ettiler.



Bilişim Teknolojileri

Bu hafta 2.ve 3.sınıf öğrencilerimiz ile birlikte Bilişim Teknolojileri

dersimizde Power Point kullanarak “Atatürk’ün Hayatı” temalı

sunum hazırladık. Sunuma görseller ekleyip geçişleri ve

animasyonları kullanmayı öğrendik.



Bilişim Teknolojileri



Satranç

Bu hafta 1. Sınıf satranç derslerimizde, kazanç, kayıp ve beraberlik

kavramlarını öğrendik. Pratik yaparak öğrendiklerimizi uyguladık.



Satranç



Satranç



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “havuza zıpla” adlı toplama

işlemi etkinliğini gerçekleştirdiler.



GEMS



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “bloklarla onluk bozarak

çıkarma işlemi” adlı etkinlikle hem eğlendiler hem öğrendiler.



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Tangram Alfabesi” adlı

etkinliği yaptılar.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “sıvı

maddelerin özellikleri” adlı deneyi gerçekleştirmişlerdir.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “kuvvet ve

hareket” adlı deneyi yaptılar.



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

Bu hafta 3.ve 4.sınıf öğrencilerimiz ile birlikte Robotik Kulübü’nde

Arduino programı aracılığı ile “Bluetooth Sensörü” ile “Ses

Sensörü” ile led yakma uygulamalarını yaptık.



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Cümlede Anlam” konusundan

“Örtülü Anlam, Cümle Tamamlama, Cümle Oluşturma”yı

etkinlikleriyle işlediler. “Cümleye Hâkim Olan Duygular” konusuna

geriş yaptılar. “Mutlu Prens” kitabının çalışmalarına başladılar.

“Yaratıcı Yazma ve Düşünme Becerileri” dersinde “Düşünüyorum

Yazıyorum” isimli yazma etkinliğini gerçekleştirdiler. Kütüphanede

serbest okuma yaptılar.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Sözcükte Yapı”

konusuyla başladılar, konuyu “Büyük Risk” yarışmasıyla

eğlenceli bir şekilde tekrar ettiler. Cümlede Anlam ünitesini tekrar

etmek amacıyla “Ünite Değerlendirme Sınavı” oldular ve konuyla

ilgili eksiklerini tamamlama şansı elde ettiler. Kütüphane dersinde

“Şimdiki Çocuklar Harika” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Büyü Dükkânı“ kitabına ilişkin

soruları yanıtladılar. “Cümlede Anlam” konusunu kavramaya ve

pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Kütüphanede “Adamı

Zorla Deli Ederler” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Yazım Kuralları” konusuyla

ilgili pekiştirme çalışmaları ve test çalışmaları yaptılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Kesirlerde Bütünden

Parçaya, Parçadan Bütüne” konusunu işleyerek konu ile ilgili

alıştırmalar yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimizle kesirlerle toplama ve çıkarma

işlemi yaparken paydaları eşit olmayan kesirleri ortak paydada

eşitlemek için en küçük ortak katlarını bulmamız gerektiğini

keşfettik. Oynadığımız interaktif oyunla eğlenerek konuyu

pekiştirdik.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “ Rasyonel Sayılarda

Çok Adımlı İşlemler” ve “Rasyonel Sayı Problemleri” konularını

işledik ve konu ile alakalı sorular çözüp alıştırmalar yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4. Sınıf öğrencilerimizle “Çarpanlara Ayırma” konusunu

bitirdik ve alıştırmalar çözdük. Ayrıca “Doğrusal Denklemler”

konusuna “Bir Bilinmeyenli Rasyonel Denklemler” in çözümleri

ile giriş yaptık.



Matematik Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “ İnsanlar, Yerler ve

Çevreler” konusu kapsamında “Yeryüzü şekilleri” konularını

işledik. Fiziki haritalarda yer alan “Dağ, Akarsu, Ova, Körfez,

Yarımada, Burun, Vadi, Ada, Göl, Boğaz, Koy, Plato” şekillerini

görsellerden inceleyerek dersimizi pekiştirdik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Karahanlılar” ve

“Gazneliler” konularını işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle Osmanlı Devleti’nde

ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle

toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunduk.

17. yüzyıl ve Lale Devri yeniliklerini karşılaştırarak Osmanlı

Devleti’nin yeniliklere karşı tutumunu değerlendirdik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

İstiklal Ya Ölüm!” ünitesine ait “Batı Cephesi, Kütahya-Eskişehir

Muharebeleri, Savaş Ortamında Maarif Kongresi, Tekâlif-i Milliye

(Milli Yükümlülükler) Emirleri, Mustafa Kemal Cephede, Sakarya

Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan

Muharebesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması” konularını işledik.

Ayrıca bu hafta GPÇ-14 çalışmalarını kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta, “Kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme” ünitesine ait

Kuvvetin ölçülmesi konusu işlendi. Derste öğrendikleri

konuları pekiştirmek amacıyla dinamometre ile ölçüm

yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. Sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu

hafta, “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi kapsamında

anlatılan boşaltım sitemi ile ilgili laboratuvar çalışması

yaptılar. Yapılan bu çalışmada bir koyun böbreğini keserek,

böbreğin kısımlarını detaylı bir şekilde gözlemleme imkanı

buldular. Ayrıca yaptıkları başka bir çalışmada koyun

akciğeri üzerinden, solunum siteminde bulunan bronş,

bronşçuk ve alveollerin yapısını incelediler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. Sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta,

‘Enerji Dönüşümleri ve Sürtünme Kuvveti’ konusunu

tamamladılar. Derste öğrenmiş oldukları konuları pekiştirmek ve

kalıcı hale getirmek amacıyla farklı enerji dönüşümlerini

gözlemleyebildikleri deneysel çalışmaları gerçekleştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4. Sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta,

‘Fiziksel ve Kimyasal Değişimler’ konusunu günlük hayatta

karşılaştıkları örneklerle tekrar ederek oyun hamurundan

modelleme çalışması yaptılar. Kimyasal Tepkimeleri oluşturdukları

modeller üzerinde tanecik boyutunda yorumlayan öğrencilerimiz

konuyu pekiştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



STEAM Kulübü

Bu hafta 5. Ve 6.sınıf öğrencilerimiz ile birlikte STEAM

Kulübü’nde Arduino programı aracılığı ile RFID Okuyucu ile

Servo motor, Sesi algılayıp yanan Led, Metan gazını algılayıp

yanan RGB LED ve Buzzer ile ses çıkaran uygulama yaptık.



STEAM Kulübü



Robotik – Maker Kulübü

Bu hafta 7.ve8.sınıf öğrencilerimiz ile birlikte Robotik-Maker

Kulübü’nde Arduino programı aracılığı ile ses sensörü kullanarak

sesi algılayan ve algıladığı ses şiddetine göre ledi yakan yazılım

yazdık.



Robotik – Maker Kulübü



Robotik – Maker Kulübü
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