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Okul Aile Birliğimiz ve sınıf temsilcilerimizin destekleriyle 26-27 Aralık tarihlerinde okulumuzda “Yeni Yıl

Kermesi” gerçekleştirilecek. Velilerimiz de, yeni yıl kermesinin yapılacağı tarihlerde 16.00 - 16.30 saatleri

arasında etkinliğe katılabilecekler. “Yeni Yıl Kermesi”nden elde edilecek gelir, Okul Aile Birliğimizin yıl

boyunca yapacağı etkinlikler ile sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla kullanılacak.

Öğrencilerimizin, tüm yaş gruplarında, görsel sanatlar derslerinde, çeşitli resim teknikleriyle (cam boyama,

pastel tekniği, kesme-yapıştırma tekniği, keçeli kalem, guaj ve akrilik boya) ortaya koydukları ürünlerin

sergileneceği yeni yıl sergimiz önümüzdeki hafta okul fuaye alanında açılacak.

İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerimiz, yıl boyunca hazırlayacakları projeler ile ilgili çalışmalarına

önümüzdeki hafta proje seçim süreci ile başlayacaklar. Öğrencilerimizin araştırma yaparak, keşfederek

öğrenmelerine ve öğrendiklerini arkadaşları ve aileleri ile paylaşmalarına olanak tanıyan proje ödevleri ile

onların yaratıcılıklarını güçlendirmeyi ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

04 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 13.00'te Prof. Dr. Acar BALTAŞ tarafından okulumuz oditoryumunda

"Akademik Başarıya Giden Yol ve Sınav Motivasyonu” konulu seminer gerçekleştirilecek. Velilerimize

yönelik olarak organize ettiğimiz seminere katılmak isteyen velilerimizin İTÜGVONET Veli Portalı'nın

"Formlar" menüsünde yer alan "Akademik Başarıya Giden Yol ve Sınav Motivasyonu Katılım Formu"nu

doldurmalarını rica ediyoruz.

Hepimize yeni haftada sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum.

Saygılarımla,

Fatih ORUÇ

Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının on dördüncü haftasını tamamladık.  Birinci öğretim 

döneminin ikinci yazılı sınavlarını uygulamaya önümüzdeki hafta da devam edeceğiz. 

Sınavlara girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.



Söyleşi

Bu hafta Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak ortaokul

öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz söyleşide İTÜ Basket

Sigortam.net Başantrenörü Andaç Yapıcıer, Takım Kaptanı

Mehmet Yağmur ve Başarılı Oyuncu Archie Goodwin’i ağırladık.

Öğrencilerimizin merak ettikleri soruları yanıtlayan başarılı

sporcularla ülkemizde basketbol, takım olmanın önemi, beslenme

ve maç tecrübeleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Davetimizi kabul eden İTÜ Basket Sigortam.net antrenörü ve

oyuncularına teşekkür ederiz.



Söyleşi



Söyleşi



Söyleşi



Okullarda Orman

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI İLKOKUL ARALIK 

AYI ETKİNLİKLERİ

İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz, kasım ayında “Çevremizde

nasıl yeşil alanlar oluşturulabilir?” konusu ile ilgili çalışmaya

başladılar ve ailelerinin de desteği ile bu ay çalışmalarını

tamamladılar. Biyolojik çeşitliliği korumak adına değişik bitki

tohumlarını toprağa ektiler, tohumlarının büyümesini takip

ediyorlar. Çalışmalarının fotoğraflarını arkadaşları ile paylaşarak

onlara da örnek oldular.

İlkokul 4.sınıf öğrencilerimiz, “İklim Değişikliğinin ve

Küresel Isınmanın Biyolojik Çeşitliliğe Etkileri” konusu ile

ilgili araştırmalar yaptılar. Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını

anlatan yazılar ve afişler hazırladılar. Bilgilerini Okullarda Orman

panosunda sergileyerek diğer arkadaşlarının da bilgi edinmelerini

sağladılar.



Okullarda Orman



Beslenme Dostu Okul Projesi

Beslenme Dostu Okul Projesi çerçevesinde ilkokul 4.sınıf

öğrencileri tarafından aralık ayı çalışması olan "Beslenme"

konusuyla ilgili slogan yarışması düzenleyerek panoda

sergilediler.



Beslenme Dostu Okul Projesi

Beslenme Dostu Okul Projemizde bu hafta tüm yaş gruplarımızda

“Yerli Malı ve Tutum Haftası” ile ilgili bir sunum izledik.

“Tutumlu olmak nedir? Tutumlu olan insanlar nelere dikkat ederler?

Yerli malı nedir ve neden önemlidir?” soruları üzerinde konuşarak

fikirlerimizi sınıf içinde arkadaşlarımız ile paylaştık.

Ülkemizde üretilen yiyecekler, yetiştirilen sebze ve meyvelerle ilgili

eğlenceli tekerlemeler ile bilgilerimizi pekiştirdik.



Beslenme Dostu Okul Projesi



Hazırlık Grubu

Hazırlık sınıfı öğrencilerimizle bu hafta sonu sunacağımız portfolyo

sunumumuz için hazırlıklara devam ettik. Yaptığımız etkinlikleri

incelemek ve çalışmalarımızdaki ilerlemeleri görmek çok keyifliydi.

Seçtiğimiz çalışmaları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Ayrıca "İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası" kapsamında insanlar

arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı,

dostluk duygularımızın pekişmesi için konu ile ilgili sohbet ettik.



Hazırlık Grubu

Düşünme becerileri sınıfında soyut işlem becerilerimizi geliştirmeyi

amaçladığımız “Structuro” oyununu tekrarladık.

Scamper çalışmalarımızda “M” sesi ile çalışmaya devam ettik. Bu

çalışmamızda amacımız; ele alınan nesnenin formunun

değiştirilmesi, boyut ya da hacim olarak büyümesi ya da küçülmesi,

kalitesinde değişiklik yapılması, daha hafif ya da ağır yapılması,

daha hızlı ya da yavaş yapılması gibi işlemler gerçekleştirmekti.



Hazırlık Grubu

Oyun ve hareket etkinliğinde “Eski Minder” oyununu eğlenerek

oynadık.

Kış temasına uygun "Kardan Adamlarımız"ı tamamladık. Bir sabah

uyandığımızda “Hayvan kulaklarımız olsa neler olurdu?” sorusunu

sorduk ve bunun üzerine fikirler yürüttük, fikirlerimizi resimledik.

Görsel okuma çalışmalarımızda “Zaman Yönetimi” konusuna devam

ediyor, zamanımızı daha etkin kullanmaya dikkat ediyoruz.



Hazırlık Grubu

Portfolyo sunumumuz için çok heyecanlıyız. Çalışmalarımızı sizinle

paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Yarın görüşmek üzere...



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu haftaya Venüs ve Mars sınıfları olarak sizlere sunacağımız ilk

“Portfolyo” sunumumuzun hazırlıkları ile başladık. Sunumumuza

hazırlanırken bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızı hatırlamak

için yaptığımız çalışmalarımızı seçerken kendimizdeki gelişimi

görmek bizleri çok mutlu etti. Yaşadığımız heyecan görmeye

değerdi.

Türkçe etkinliğimizde bu ay öğrendiğimiz “Göklere Çıkarmak”

deyimi ile ilgili görseli inceleme şansı bulduk. Görselin bize ne

anlatmaya çalıştığı ile ilgili fikir yürüterek deyime ulaşmaya çalıştık.

Sonrasında deyimimizin anlamı üzerinde de sohbet ettik.

Bilgilerimize yeni şeyler eklendiği için hepimiz çok mutlu olduk.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde ise konsantrasyon oyunlarının da

yer aldığı “Mini Yup” oyunlarımızı oynadık. Hem eğlendik hem de

dikkatlerimizi geliştirdik.

Oyun ve hareket etkinliğimizde “Kurt Baba” oyunumuzla sınıfça

oyun oynamanın tadına vardık.



Orta Grup

Müzik etkinliğimizde “Yankı-Yansıma” Orff çalışmasını uygularken

oldukça keyif aldık.

Sanat etkinliğimizde ise sevgili ailelerimiz ile paylaşmak üzere

zıpzıp hamurlarımızı kullanarak hazırladığımız sürpriz hediyeler için

özenle çalışmayı da unutmadık.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimizde ses kitapçığımızla “İ”

sesini, “Mıknatısla Rakam Avı” çalışmamızla ise rakamları tanımaya

çalıştık

Okulun başından bu zamana kadar yaptığımız çalışmalardan en

sevdiklerimizi yarınki portfolyo sunumumuzda size anlatmak için

seçtik. Heyecanla beklediğimiz, özenle hazırlandığımız portfolyo

çalışmalarımızı görmek için gerçekleşecek sunumumuzda görüşmek

üzere…

İyi hafta sonları…



Küçük Grup

Portfolyo sunumu için geri sayım başladı. Merkür sınıfı ailelerine

yapacakları ilk dosya sunum çalışması için çok heyecanlılar. Türkçe

dil etkinliğinde öğrencilerimiz, bugüne kadar yaptıkları etkinlikleri

dosyalarından seçerek kendi portfolyo dosyalarını hazırlamanın

mutluluğunu yaşadılar. Öğretmenleri ile neden bu etkinlikleri

seçtikleri üzerinde konuşup sohbet ettiler. Kitap gününde

getirdiğimiz kitaplarımızı arkadaşlarımız ile paylaştık ve biz de

çeşitli kitapları inceleme fırsatı bulduk.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde sayı nesne eşleştirme içerikli

bir çalışma sayfası yaptık.



Küçük Grup

Oyun ve hareket etkinliğimizde çok sevdiğimiz oyunlardan olan

“heykel” oyununu oynayarak neşeli dakikalar geçirdik.

Severek oynadığımız kutu oyunlarımızı tekrar ettik. Oyunlarımızı

tekrar oynamanın ve ailemizle paylaşacak olmanın mutluluğunu

yaşadık. Bakalım onlar en çok hangi oyunumuzu sevecekler?



Küçük Grup

Hızlı ve yoğun geçen bir haftanın ardından portfolyo sunumumuz

için bizler çok heyecanlı ve bir o kadar da hazırız. Siz de neler

yaptığımızı merak ediyor musunuz? Öyleyse ilk sunum heyecanımız

olan "Portfolyo Etkinliği"mize sizleri bekliyoruz.



Küçük Grup



GEMS

GEMS etkinliklerinde bu hafta küçük gruplar ile çeşitli malzemeleri

kullanarak ölçme çalışmaları yaptık. Bitkilerin suya olan ihtiyacını

görselleştiren deneyimizi gözlemledik.



GEMS

Orta gruplar ve büyük gruplar ile portfolyo hazırlıklarımızda,

öğrendiğimiz etkinlikleri tekrarladık.



GEMS



GEMS



İngilizce

Hazırlık grubu öğrencilerimiz ile bu hafta geçmiş temalarımızdaki

konuları, köpek balıklarından kaçmaya çalıştığımız keyifli bir oyunla

tekrar ettik. Sonrasında ise oyunumuzla ilgili çok severek

dinlediğimiz “Baby Shark” şarkısı eşliğinde dans ettik.



İngilizce

Anaokulu 5 yaş grubu öğrencilerimiz; eğlenceli oyunlar, şarkılar ve

aktiviteler ile İngilizce dersinde öğrendiklerini pekiştirdiler.



İngilizce

Bu hafta küçük grup öğrencilerimiz ile “in, on, under” ifadelerini

şekilden şekilde girdiğimiz eğlenceli oyunlar eşliğinde öğrenmeye

çalıştık.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta, öğrendiğimiz şarkılara “Orff

Enstrümanları” eşliğinde şarkı-ritim çalışması yapıldı.



Müzik



Müzik



Müzik



Müzik



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta anaokulu sınıflarımızda, oyun ve hareket eğitimi dersinde

renkli balonlar ile dikkat gerektiren ve el-göz koordinasyonunu

geliştirici çalışmalar yaptık.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Oyun ve Hareket Eğitimi



Satranç

Anaokulu satranç derslerimizde satranç oynarken uymamız gereken

kuralları öğrendik.



Satranç



Kulüpler

Dans Kulübü'nde bu hafta hazırlık sınıfları olarak bacaklarımızla

esneme ve denge çalışmaları yaptık.

Görsel Sanatlar Kulübümüzde bu hafta, "Kolajdan Filler" adlı

çalışmamızı yaptık.



1. Sınıflar 

Bu hafta nezaket kurallarını öğrenmeye çalıştık. Birbirimize karşı

olumlu davranışlarımızı değerlendirdik. Evde de okulda

kullandığımız bu sihirli sözcükleri kullanacağımız için mutluyduk.

Seslere karşılık gelen harfleri yazmaktan keyif aldık. "Babam"

sözcüğünü yazarken hepimiz heyecanlandık. ”Z” sesini arıların

sesinden öğrendik, şekli de zikzak gibi…

Toplamları 20’ye kadar olan sayılarla toplama işlemlerini

modelleyerek yaptık. Ayrıca toplama işleminde “0”ın etkisinin

olmadığını da öğrendik. Gerçekten "0" bir şeye yaramayacak mı?

Merak ediyoruz. Toplama işlemlerinin dışında farklı işlemler de

yapacak mıyız? Bekleyip görmek gerek. Yeni şeyler öğrenmek

güzel!



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

"Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası," 12-18 Aralık tarihleri

arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve

haftalardandır. Okulumuz 2. sınıf öğrencileri de bu haftayı kendi

içlerinde yaptıkları etkinliklerle kutladılar. Yaratıcı yazma dersinde

“Tutumluluk” konulu sınıf şiiri yazan öğrencilerimiz, hayat bilgisi

dersinde “yerli tüketimin bilinçli olarak artması, tutumlu olmanın,

yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi” konularını da

işlediler. Daha sonra yemekhanede, yerli ürünlerin yer aldığı

masalarında yiyeceklerini yediler. Okudukları şiirlerle ve

söyledikleri şarkılarla kutlamaya renk katan öğrencilerimize ve

emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

HACİVAT VE KARAGÖZ (GÖLGE OYUNU)

Bu hafta 3.sınıf öğrencilerimiz, "Gölge Oyunu" ile tanıştılar.

Taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir

perdede oynatılan gölge oyununda Türk-Osmanlı tiyatro tarihinin

en popüler iki kahramanı olan Hacivat ve Karagöz’ü tanıdılar.

Yardımcı karakterlerin kimler olduğunu maskelerine bakarak

öğrendiler. Ders kitaplarındaki Hacivat ve Karagöz’ün başından

geçen ‘’Misafir’’ adlı oyunu canlandırmaya çalıştılar.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

Bu hafta 4.sınıflar olarak sınıf gazetemizi oluşturduk. Okul içinde

yapılan etkinliklerimizi, sınav tarihlerimizi ve okuduğumuz

kitapları da kapsayan duyurular, ilginç haberler ile zevkli bir şekilde

sınıf gazetemizi oluşturduk. Gazetemizi sınıfımıza asarak gazete

köşemizi oluşturduk. Gazetemizi güncellemeye devam edeceğiz.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerimizde bu hafta

"Pyhsical Appearance" konusu kapsamında bir video izledik ve

konuyla ilgili kısa bir İngilizce doğaçlamaya yer verdik. Ayrıca

öğrenilen kalıp ve kelimelerin tekrarı için İngilizce drama

sınıfımızda müzik eşliğinde bir etkinlik gerçekleştirdik.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İlkokul 2. sınıflarımızla İngilizce derslerimizde bu hafta "My Friend

Anak" adlı hikâyenin kronolojik sıralamasıyla ilgili bir grup

etkinliği gerçekleştirdik. Ayrıca "Who/What?"sorularıyla ilgili bir

grup yarışmasına yer verdik.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İlkokul 3. sınıflarımız, bu hafta İngilizce derslerinde bir metnin ana

fikir ve detaylarını bulmak için bir grup çalışması yaparak

öğrendiklerini pekiştirdiler. Ayrıca öğrendikleri yeni kelimeleri

“Guess What” oyunu ile tekrar ettiler.



Yabancı Diller 



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Sayı Merdiveninde Toplama”

adlı çalışmayı gerçekleştirdiler.



GEMS



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde "Geometrik Şekiller-Geometrik

Cisimler" adlı çalışmayı gerçekleştirdiler.



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde "Çarpma İşlemi" adlı çalışmayı

gerçekleştirdiler.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Küçük Taneli

Katılar” adlı çalışmayı gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde uçak

kanatlarının tasarımında kullanılan, uçak kanadının kaldırma etkisi,

havanın hızı ile basıncı arasındaki ilişkiyi açıklayan “Bernoulli

İlkesi” konulu deneyler ile “Havacılık-Mühendislik” çalışmalarını

sürdürdüler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

İngilizce Drama Kulübümüzde ikinci sınıf öğrencilerimize

sergileyecekleri oyun açıklandı ve rolleri hakkında bilgi verildi.

Kendi seçtikleri kostümlerle oyun hazırlıklarına ve provalara

başladılar.



Kulüpler



Kulüpler

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

"Mindstrooms EV3" ve "Wedo 2.0 Lego Education Edition"

setlerini kullanarak sonsuz dişli çarkların birbirleriyle iletişiminin

nasıl sağlandığını öğrenip araba tasarladık.



Kulüpler



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, haftaya Türkçe sınavına hazırlık

yaparak başladılar. “Mutlu Prens” kitabının çalışmalarına devam

ettiler. “Yaratıcı Yazma ve Düşünme Becerileri” dersinde

“Düşünüyorum Yazıyorum” yazma etkinliğinde “Kitabın ve

Okumanın Önemi” hakkında bir düşünce yazısı yazdılar.

Kütüphanede serbest okuma yaptılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Büyük Harflerin

Kullanımı” konusuyla başladılar. Morpa Kampüs’ten konuyla

ilgili videoları izleyip kitaptaki etkinlikleri tamamladılar. Ardından

“Nokta ve Virgül”ün kullanım alanlarını tekrar ettiler ve

kitaplarındaki etkinlikleri yaptılar. Öğrencilerimiz, “Türkçenin

Yozlaşması” ile ilgili çekmiş oldukları reklam filmlerini izlerken

çok eğlendiler. Yaratıcı yazma ve düşünme becerileri dersinde bir

öykü yazan öğrencilerimiz, kütüphane dersinde “Şimdiki Çocuklar

Harika” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Cümlede Anlam” konusunu

pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. “Küçük Çocuk” metnini

içerik yönünden inceleyerek metne ilişkin soruları yanıtladılar.

Kütüphanede “Adamı Zorla Deli Ederler” kitabını okumaya

devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Noktalama İşaretleri” ile ilgili

ayrıntıları inceleyip cümle örnekleri ve uygulamalar ile konuyu

pekiştirme çalışmaları yaptılar.



Türkçe Zümresi



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Kesirlerle Toplama ve

Çıkarma İşlemleri” konusunu işleyerek konu ile ilgili alıştırmalar

yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimiz; bir kesrin diğer bir kesir kadarını

bulmayı, kesir kartlarıyla modelleme yaparak keşfettiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Rasyonel Sayılarla

Adım Adım İşlemler” konusuna devam ettik ve “Cebirsel

İfadeler” konusuna giriş yaptık. Konularla ilgili problemleri ve

soruları çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle “Koordinat Sistemi” ve

“ Doğrusal Denklemlerin Grafiği” konularını işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Çevreler” konusu kapsamında “Haritayı Öğreniyorum ve Yeryüzü

Şekilleri” konularını işledik. Fiziki haritalarda yer alan “Dağ,

Akarsu, Ova, Körfez, Yarımada, Burun, Vadi, Ada, Göl, Boğaz,

Koy, Plato” şekillerini görsellerden, akıllı tahta üzerinden

inceleyerek dersimizi pekiştirdik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

ve Değişim” ve İslamiyet ve Türkler” konuları ile ilgili pekiştirme

etkinlikleriyle konu tekrarı yapıldı.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle "Deniz Müzesi

Gezisi"nde en çok etkilendikleri eserlerden bahsettik. Bu

eserlerden biri olan, astronomi ölçümlerinde kullanılmış tarihî bir

ölçüm cihazı “Usturlab”ın kullanım alanlarını Güneş, Ay, gezegen

ve yıldızların konumlarını nasıl belirlediğini; yerel saatin nasıl

ölçüldüğünü anlatan bir video izledik. Osmanlı Devleti’nin 13 ve

14. yüzyılda bilim düzeyi ile 17, 18 ve 19. yüzyıllarda bilim

düzeyini karşılaştırdık. Çözüm önerilerinin neler olabileceğini

tartıştık. Islahatlar tablosu oluşturarak tekrar çalışmaları yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

İstiklal Ya Ölüm!” ünitesine ait “Lozan Barış Antlaşması, Lozan

Barış Antlaşması’na Göre Türkiye’nin Sınırları, Lozan Barış

Antlaşması’nın Önemi, Millî Mücadele’nin Sanata Etkisi”

konularını işledik. Ayrıca bu hafta GPÇ-15 çalışmalarını kontrol

ettik.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta "Sürtünme Kuvveti" konusu işlendi. Sürtünme kuvvetinin

olumlu ve olumsuz özellikleri, hayatımıza etkileri gibi konulara

değinildikten sonra konunun pekişmesi için laboratuvar

çalışması yapıldı. Laboratuvar çalışmasında farklı yüzeylerde

sabit hızlı hareket eden ya da hızlanan hareket yapan arabaların

hareketleri incelendi.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. Sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

“Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesine giriş yaparak geçmişten

günümüze kadar olan atom modellerinin tarihsel gelişimini

öğrendiler. Atomun yapısında bulunan tanecikler hakkında bilgi

sahibi oldular. Öğrendikleri bilgileri pekiştirmek amacıyla atom

modellerinin poster çalışmasını oyun hamurlarını kullanarak

yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

"Madde ve Endüstri" ünitesinin asitler ve bazlar konusuna giriş

yaparak laboratuvarda, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız asit

ve bazları sınıflandırdılar. PH kağıdı, turnusol kağıdı ve kırmızı

lahanadan elde edilen çözeltiyi belirteç olarak kullanan

öğrencilerimiz asit ve baz çizelgesi oluşturdular.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Kulüpler

Ortaokul 1 ve 2. sınıflar Satranç Kulübümüzde turnuvalara hazırlık

çalışmalarımıza devam ediyoruz.



Kulüpler
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