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Birinci öğretim döneminin ikinci yazılı sınavları uygulanmaya devam ediyor. Tüm öğrencilerimize

sınavlarında başarılar diliyoruz.

Proje çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Okullarda Orman Projesi kapsamında, anaokulu öğrencilerimizle

her ay uyguladığımız “En çok artık kâğıt toplayan sınıf” etkinliğinde kâğıdı tasarruflu kullanması sebebiyle

Okullarda Orman bayrağını “Uranüs” sınıfı aldı. Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Eko-Okullar Projesi”

kapsamında “Tüketim Alışkanlıkları”nı anlatan atasözlerini derleyerek bu atasözleriyle ilgili birbirinden

güzel çalışmalar yaptılar. Beslenme Dostu Okulum Projesi çerçevesinde ise ilkokul öğrencilerimiz sağlıklı

beslenme panoları hazırladılar.

Okulumuzun yemek hizmetlerini gerçekleştiren “Sardunya” firması Diyetisyeni Sayın Gülbu TOKCAN

anaokulu öğrencilerimizle “Sağlıklı Beslenme ve Güvenilir Gıda” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe dersi kapsamında, “İstanbul Modern Müzesi”nde sözel imge ile

görsel imge arasında bağlantı kurmalarını amaçlayan “Resimler ve Şiirler” adlı etkinliğe katıldılar.

Sosyal Bilgiler Bölümü kulüp çalışmaları kapsamında ortaokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizden oluşan

grubumuz, Anadolu’da yaşamış medeniyetlere ait kültürel eserler ve figürlerden oluşan desenler ile bez

torba boyama etkinliği gerçekleştirdiler. Oluşturulan ürünlerin kermesimizde satışları gerçekleşti. Elde

edilen gelir sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacaktır.

16-24 Aralık tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Üsküdar Küçük Kızlar İlçe Voleybol Müsabakaları

kapsamında Ortaokul Küçük Kız Voleybol Takımımız ilçedeki 14 takım arasından 3. olmuştur. Sporcu

öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Okul Aile Birliğimiz tarafından 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde “Yeni Yıl Kermesi” düzenlenmiştir.

Kermesten elde edilecek gelir, Okul Aile Birliğimizin yıl boyunca yapacağı etkinlikler ile sosyal sorumluluk

projelerini desteklemek amacıyla kullanılacaktır.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Okulları olarak sınıf içinde gerçekleştirilen çalışmaların yanı

sıra okul dışı geziler, grup çalışmaları, söyleşiler, toplantılar ve düzenlenen özel etkinliklerle bir yılı daha

geride bırakıyoruz. 2020 yılının sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler getirmesini dileriz.

Saygılarımla,

E. Aybars ŞEHİRTAY

Okul Müdürü

Değerli Velilerimiz, 

2019 yılının son haftasını da dolu dolu geçirmekteyiz. İTÜ GVO Özel Beylerbeyi ailesi

olarak yeni yılı büyük bir coşkuyla karşılıyoruz. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul

öğrencilerimiz; kendi düzeylerinde yeni yıl kutlamalarını gerçekleştiriyorlar.



Yeni Yıl Kermesi

Geleneksel Yeni Yıl Kermesi Okul Aile Birliğimizin Desteğiyle

Düzenlendi!

Geleneksel “Yeni Yıl Kermesi” Okul Aile Birliğimiz ve sınıf

temsilcilerimizin destekleriyle 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde

okulumuzda gerçekleştirildi. Kermesimizde öğrencilerimiz tarafından

hazırlanan ürünlerin de satışı yapıldı.

Öğrencilerimiz, kendilerine ve yakınlarına kermesten çeşitli hediyeler

aldılar. Kermesten elde edilecek gelir, Okul Aile Birliğimizin yıl

boyunca yapacağı etkinlikler ile sosyal sorumluluk projelerini

desteklemek amacıyla kullanılacaktır.

Etkinliğe destek veren İTÜ ailesine ve ürünleri ile katkı sağlayan

öğrencilerimize emekleri için teşekkür ediyoruz.
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Yeni Yıl Konseri

Yeni Yıl Etkinliklerinde “Her Yerde Müzik” temalı ortaokul 1.2.

sınıf ve 3.4. sınıf pop rock kulübü öğrencileri, tüm ortaokul

seviyelerine konser gerçekleştirdiler.



Söyleşi

4.sınıflar olarak bu hafta okulumuzda İkiz Gezginler kitabımızın

yazarı Betül Avunç’u ağırladık. Betül Avunç’un, Anadolu'nun

tarihsel ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara tanıtmak, çocuklara

arkeoloji ve mitolojiyi sevdirmek amacı ile kaleme almış olduğu

“İkiz Gezginler” dizisi, çocuk edebiyatının sürekli basılan

kitaplarından biri olmuştur. Kitap ile ilgili güzel ve eğlenceli bir

söyleşi gerçekleştirdik. Kitap ile ilgili yorumlarımızı ve

düşüncelerimizi yazar ile paylaşmak çok keyifliydi.
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AB Projesi

Fen Bilimleri Bölümü olarak ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile

yürüttüğümüz AB Yunus Projesi aralık ayı itibariyle

tamamlanmıştır. Görsel Sanatlar Bölümü katkılarıyla Seramik

Kulübü öğrencilerimizin yaptığı, ülkemizde nesli tükenmekte olan

canlılardan karetta karetta, Akdeniz foku ve ak leylekler

çalışmaları okulumuzda gerçekleşen yılbaşı kermesinde satışa

sunulmuştur. Elde edilen gelir; Dalyan’da bulunan, tamamen

gönüllü veteriner ve hemşirelerin çalıştığı ve bağışlarla ayakta

duran, karetta karettaların bakımı ve tedavisini yapan DEKAMER

adlı kuruluşa bağışlanacaktır. Seramik Kulübü Öğretmenimiz

Gökhan ZİYA’ya, kermeste bizlere satışta destek olan

öğrencilerimiz Ömer Sarp İNCİLER, Ceren GÜNESER, Yalın

GÖÇMEN, Ceren TELLİ, Azra ERDOĞAN, Deren Arin

KÜÇÜK, Nehir Lal ZİHNİOĞLU ve Defne GÜVENER’e,

ortaokul Seramik Kulübü öğrencilerimize ve çalışmaları satın

alarak bağış yapan öğrenci, öğretmen ve velilerimize

teşekkürlerimizi sunarız.
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Gezi

İSTANBUL MODERN’DE RESİMLER VE ŞİİRLER 

ATÖLYESİ

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe dersi kapsamında,

İstanbul Modern Müzesinde sözel imge ile görsel imge arasında

bağlantı kurmalarını amaçlayan “Resimler ve Şiirler” adlı

etkinliğe katıldılar. Bir rehber eşliğinde eğlenceli oyunlarla

başlayan atölye çalışmasında öğrenciler; Cevat Çapan’ın “Kuş

Bakışı’’, Ziya Gökalp’in “Ala Geyik”, Orhan Veli Kanık’ın “Gün

Doğuyor”, Gülten Akın’ın “Yüksek Evde Oturanın Türküsü" adlı

şiirlerinden alıntılar dinlediler. Şiirleri yorumladılar, şiirlere konu

olan sözel imgelerin sergi salonunda inceledikleri resimlerle

bağlantısını tahmin etmeye çalıştılar. Atölye çalışmasının sonunda

özel olarak hazırlanan çalışma kâğıtlarını alan öğrenciler, bu

çalışma kâğıdındaki etkinlikleri okulda, Türkçe dersinde keyifle

tamamladılar.
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Sosyal Sorumluluk Projesi

KÜLTÜREL MİRASIN KORUYUCULARI VE OKUL 

MÜZESİ KULÜBÜ

Sosyal Bilgiler Bölümü kulüp çalışmaları kapsamında ortaokul 3

ve 4. sınıf öğrencilerimizden oluşan kulüp öğrencilerimizle

Anadolu’da yaşamış medeniyetlere ait kültürel eserler ve

figürlerden oluşan desenler ile bez torba boyama etkinliği

gerçekleştirdik. Oluşturduğumuz ürünlerin Okul Aile Birliğimiz

tarafından düzenlenen 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde “Yeni Yıl

Kermesi” etkinliğinde satışları gerçekleşti. Kulüp öğrencilerimiz,

sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla hazırladıkları

bu ürünleri yapıp keyifli zaman geçirirken sosyal sorumluluk

projelerine destek vermenin gururunu yaşadılar.
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Yükselti Basamakları

HER BİR RENK FARKLI BİR YÜKSELTİYİ GÖSTERİR

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle Sosyal Bilimler Bölümü olarak

“İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ünitesi kapsamında “Haritayı

Öğreniyorum ve “Yeryüzü şekilleri” konusunu pekiştirmek

amacıyla “Her Bir Renk Farklı Bir Yükseltiyi Gösterir” etkinliğini

gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, yükseltileri ifade eden renklere

uygun kıyafetler giyerek ve yükselti basamaklarının sayısal

değerlerini gösteren pankartlarıyla açık kütüphanedeki

merdivenlerde etkinliğimizi gerçekleştirdiler. Yapılandırmacı ve

öğrenci merkezli öğretim modeline uygun olarak yapılan bu

etkinlikle öğrencilerimize yaşadıkları yerden başlayarak Türkiye

ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmalarını, gelecekteki

yaşantılarında etkin bir şekilde kullanabilecekleri coğrafi bilgiye

sahip olmaları hedeflenmiştir.



Yükselti Basamakları



Okullarda Orman Program

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI

İLKOKUL ARALIK AYI ETKİNLİKLERİ

İlkokul 2.sınıf öğrencilerimiz, “Ormanlardan Elde Edilen

Ürünler ve Hizmetler” konusu ile ilgili araştırmalar yaptılar.

Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını anlatan yazılar ve afişler

hazırladılar. Bilgilerini Okullarda Orman panosunda sergileyerek

diğer arkadaşlarının da bilgi edinmelerini sağladılar. Sürekli

kullandıkları kalemlerinin, masa ve sandalyelerinin, dolaplarının

da orman ürünü olduğunun farkına vardılar.



Okullarda Orman Program



Beslenme Dostu Okul Projesi

Beslenme Dostu Okulum Projesi çerçevesinde ilkokul öğrencileri

tarafından sağlıklı beslenme panoları hazırlandı.



Eko Okullar Projesi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Eko Okullar Projesi”

kapsamında “Tüketim Alışkanlıkları”nı anlatan atasözlerini

derleyerek derledikleri atasözleriyle ilgili birbirinden güzel

çalışmalar yaptılar.



Eko Okullar Projesi



PDR

Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bu

hafta tüm sınıflarda “Duygular ve Problem Çözme Becerileri”

konusunda etkinlikler gerçekleştirdik. Duygusal Zekâ Eğitim

Seti’nden materyaller kullanarak duyguları görsel olarak tanımayı

hedefledik. Hangi durumlarda hangi duygunun hissedileceği ile

ilgili oyun ve sohbetler gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, duyguları

tanıma ve ifade etme ile ilgili kendi yaşantılarından örnekler

paylaştılar. Karşılaşabileceğimiz problemler için uygulanabilecek

çözüm yollarından bahsettik. Problemlere sakin ve yapıcı tepkiler

verme konusu üzerinde konuştuk.
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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak ilkokul 1, 2,

3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle aralık ayı sosyal beceri

çalışmamızda “Arkadaşlık İlişkileri” konusunu ele aldık.

Öncelikle arkadaşlık kavramı üzerine beyin fırtınası çalışması

yaptık sonrasında hikâye ve sunumlarla arkadaşlık üzerine

konuştuk. Öğrencilerimiz derslere arkadaşlığın kendileri için ne

ifade ettiğini yansıtan resim çalışmaları ile katkıda bulundular.
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PDR

Akran ilişkileri, çocuğun gelişiminde önemli rol oynar. Aile ile

başlayan iletişim, bağlanma, yakınlık ve dünyayı tanıma

akranların da dâhil olmasıyla daha da genişler. Ergenlik

döneminde akranları ile kurulan ilişki daha da önem kazanır. Bu

amaçla Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak

Ortaokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimizle aralık ayı sosyal beceri

çalışmamızda “Arkadaşlık İlişkileri ve Akran Zorbalığı” konusu

ele alınmıştır. Öğrencilerimizle akran ilişkilerinde karşılaştıkları

durumlar karşısında çözüme yönelik neler yapabilecekleri sınıfta

paylaşılmıştır. Sunum ve video üzerinden farkındalıklarının

artmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.



PDR



Demokrasi Eğitimi

Bu ay demokrasi eğitimimiz kapsamında yeni yılda ailemize hangi

kutlama kartını yapmak istediğimizi kararlaştırdık. Oylama

sonuçlarına göre en çok oyu alan kartı ailelerimiz için hazırlamak

çok keyifliydi.



Felsefe Eğitimi

Venüs ve Mars sınıfı olarak bu ay felsefe eğitimimizde “Sen

Küçük(sün) Değilsin” ve “Eğer Bir Kediye Kek Verirsen” adlı

hikâyelerimizden yola çıkarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik.



Felsefe Eğitimi

“Sen Küçük(sün) Değilsin” hikâyemizin sonunda öğrencilerimize

“Biz kime göre büyük/küçüğüz? Sen küçük/büyük olsaydın neler

yapabilirdin? Seni bir fil/fare görseydi hakkında ne düşünürdü?” vb.

gibi sorular yönlendirerek düşünmelerini ve soruları cevaplamalarını

istedik. Öğrencilerimiz, fikirlerini paylaşarak resimlediler. Çalışma

sırasında hepimizin kendine ait özelliklerinin olduğunu ve bunların

bizi özel yaptığına vurgu yaparak çalışmamızı tamamladık.



Felsefe Eğitimi

“Eğer Bir Kediye Kek Verirsen” hikâyemiz ise olasılıklar ve tahminler

üzerine düşündürür. Hikâyemizin sonunda öğrencilerimize “Geçmişte olanlar

gelecekte olacakların belirleyicisi midir? Sence bu fikir doğru mu?” vb.

sorular sorarak düşünmelerine ve cevaplamalarına fırsat verdik.

Öğrencilerimiz, “Daha önce, henüz gerçekleşmemiş bir olayla ilgili tahminde

bulundun mu?” sorusunun cevabını resimleyerek çalışmamızı tamamladık.

Yeni felsefe çalışmalarımızda görüşmek üzere…



Beslenme Dostu Okul Projesi

Beslenme Dostu Okul Projemizde bu ay öğrencilerimizle yine “Sağlıklı

Beslenme” üzerine farklı etkinlikler gerçekleştirdik.

12-18 Aralık “Yerli Malı ve Tutum Haftası” kapsamında tüm yaş grubu

öğrencilerimiz, sınıflarında bu haftanın önemi ile ilgili eğitsel bir sunu

izleyerek üzerinde konuşma ve fikirlerini paylaşma şansı buldular.

Orta grup öğrencilerimiz, çeşitli meyve isimlerinin yer aldığı eğlenceli

ve bilgi dolu “Meyve Sepeti” adlı oyunu oynadılar.

Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, “Tabağım Renkli, Hayatım Hareketli” adlı

tiyatro oyununu izlediler.

Okulumuzun yemek hizmetlerini gerçekleştiren “Sardunya” firması

Diyetisyeni Sayın Gülbu TOKCAN, tüm yaş grubu öğrencilerimizle

“Sağlıklı Beslenme ve Güvenilir Gıda” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Dünya mutfağındaki yeni lezzetleri tanımaya devam ediyoruz. Bu ay

“İtalyan Mutfağı”nın öne çıkan yemeklerini yiyerek yeni tatları keşfetme

şansı bulduk. Sardunya yemek firmamıza teşekkür ediyoruz.

Son olarak görsel sanatlar dersimizde Ayın Ressamı “Arcimboldo”nun

resimlerinde kullandığı meyve görsellerinde ilham alarak

yemekhanemizi süslemek için leziz görünen meyve ve sebze resimlerini

boyadık.

Beslenme Dostu Okul Ekibi olarak öğrencilerimiz ile olan

çalışmalarımız devam edecek.

Sağlık dolu günler dileriz…
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Eko Okullar Projesi

Bu ay Eko Okullar Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler yaptık.

“Bilinçli Su Tüketimi” başlıklı afişleri inceledik ve afişler ile ilgili

sohbet ettik. Tasarrufla ilgili olan “Ağustos Böceği ve Karınca” adlı

bir video izledik ve video ile ilgili bir değerlendirme yaptık.

Belirlenen proje sloganıyla bağlantılı olarak geri dönüşüm

malzemeleri kullanılarak afiş hazırladık. Afişlerimizi Eko-Okullar

Projesi panosunda sergiledik.

Değişik etkinliklerde tekrar görüşmek dileğiyle...



Eko Okullar Projesi



Okullarda Orman Programı

Bu ay Okullarda Orman Programı kapsamında tüm yaş gruplarımız,

“Ekosistemler ve Ekolojik Bağlantılar Tür Zenginliği

(Biyoloji/Biyoçeşitlilik ve Koruma)” videosunu izledi.

Anaokulu 4 yaş grubu ise “Ormanların Faydaları” ve “Ormandan

Elde Edilen Ürünler” hakkında sohbet ederek ilgili boyama

sayfalarını boyadılar.

Anaokulu 5 yaş grubu ise “Bir kuş olsaydın nasıl bir ormanda

yaşamak isterdin?” konulu resim çalışmasını zevkle yaptılar.

Yaptıkları resimleri ise Okullarda Orman panosunda sergiledik.

Anaokulu 6 yaş grubumuz ise “Kâğıt tüketimin incelenmesi ve

ormanlardaki ağaçlarla ilişkilendirilmesi” ile ilgili “Kâğıdın Öyküsü”

adlı videoyu izleyerek sohbet ettiler.

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

etkinliğine devam ediyoruz. Aralık ayında kâğıdı tasarruflu

kullanması sebebiyle Okullarda Orman bayrağını “Uranüs” sınıfı

aldı. Okullarda Orman bayrağı sergilenmek üzere “Uranüs” sınıfına

tim üyesi tarafından teslim edildi.
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Panayır

Okul Aile Birliği üyelerinin emekleri ve katkıları sayesinde kurulmuş

olan yılbaşı panayırımızı gezdik ve beğendiğimiz ürünleri satın aldık.



Panayır



Hazırlık Grubu

Hazırlık sınıfı öğrencilerimizle bu hafta STEAM temalarından biri

olan “Ron’un Rampa Macerası” konusuna giriş yaptık. Konunun

içeriğinden bahsettik ve bilgilerimizi tazeledik. Sınıflandırma ve

sayma becerilerimizi doğrudan etkileyen “Grafik” çalışmalarımıza

yer verdik. Ardından “Santimetre, Metre, Mezura, Cetvel, Karış”

terimleri ile karşılaştık. Santimetrenin standart bir ölçme birimi

olduğunu öğrendik. Standart olmayan ölçme aletlerine de değinerek

öğrendiğimiz bilgileri pekiştirdik.



Hazırlık Grubu

Farklı zeminlerin ve farklı eğimlerin hıza olan etkisini

gözlemleyebilmek adına armadillo olan Ron’la çalışmalar yaptık.

Çalışmalarımızın öncesinde tahminlerde bulunduk ve bu

tahminlerimizi kitapçığımıza kaydettik. Daha sonra Ron’u farklı

yüzeyler ve eğimlerde rampadan aşağıya bırakarak gerçek durumu

inceledik ve tahminlerimizle karşılaştırma yaptık.



Hazırlık Grubu

Fen ve matematik etkinliklerinde standart olan ve standart olmayan

ölçü birimlerini inceledik. Ardından “santimetre” terimi ile

karşılaştık. Santimetrenin standart bir ölçme birimi olduğunu

öğrendik. Ölçüm çalışmalarımızı metre, cetvel gibi ölçüm aletleri ile

yapmanın yanı sıra standart olmayan ölçü birimleri olan “Karış,

Adım, Kalem, İp” gibi materyallerle de nesneleri ölçerek

sonuçlarımızı karşılaştırdık. Yaptığımız etkinliklerde nesnelerin

hacmini, boyunu, ağırlığını, zamanını da farklı yöntemlerle ölçerek

bilgilerimizi pekiştirdik.



Hazırlık Grubu

Oyun ve hareket etkinliğinde, araba ile düz zeminde oyun oynadık.

Daha sonra eğik bir düzlem oluşturarak arabalarımızı eğimden aşağı

bıraktık ve arabalarımızın ne kadar uzağa gittiğini gözlemledik.

Sanat etkinliğinde daha önce standart olmayan ölçü şeklimiz karışı

öğrendiğimizi hatırladık ve ellerimizi bir karış olacak şekilde açarak

kâğıtlara çizdik. Çizdiğimiz elimizin kaç santimetre olduğunu tahmin

ettik ve tahminlerimizi kâğıdımıza yazdık. Sonrasında mezura ile

kâğıda çizdiğimiz karışlarımızı ölçtük ve tahminlerimizle çıkan

sonuçları karşılaştırdık. Bir diğer etkinliğimizde ise “Eğimin hıza

etkisi nedir?” diye sorduk ve farklı eğimlerde rampalar tasarlayarak

çeşitli nesneleri rampalardan aşağı bıraktık. Gözlemlerimizi

birbirimizle paylaştık ve fikirlerimizi değerlendirdik.



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu hafta Venüs ve Mars sınıfları olarak oyunlarla, eğlenceyle

dopdolu “Matematikle Oyun” haftası geçirdik.

Türkçe dil etkinliğinde eğlenceli bir sayı tekerlemesiyle etkinliğimize

başladık. Bez torbanın içinde neler olduğunu tahmin ettik. Torbadan

çıkan sayı ve nesne kartlarını eşleştirdik.



Orta Grup

Matematiği oyun ve hareket etkinliği ile birleştirdik. Matematik

istasyonları oluşturarak her masada ayrı bir matematik oyunuyla

karşılaştık. Sayılarla nesneleri eşleştirdik. Sayıların bağlı olduğu

şönillere boncuklar dizip, sayı kartlarına mandallar takarak hem

sayıların değerlerini anladık hem de küçük kaslarımızı güçlendirdik.

Parkur oyunlarıyla gördüğümüz rakamları aklımızda tuttuk. Büyük

kaslarımızı geliştirirken dikkatli dinleyerek yönergeleri peş peşe

uyguladık. Tek ayak üzerinde zıplayıp, yuvarlanıp, dengede durup

gösterilen sayıyı hatırlayıp yazı tahtalarımız üzerinde daire içine

aldık.



Orta Grup

Ahşap bloklarla sayı labirentleri oluşturarak sayı kadar pinpon

topunu labirentlerin içinde yuvarladık.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde söylenen cümlelerdeki

yanlışları fark edip, doğru cümleyi kurma oyunu oynayarak dikkatli

dinleme becerilerimizi geliştirme pratikleri yaptık. Çalışma

kitaplarımızda yer alan matematik sayfalarını yönergelere uygun

şekilde tamamlarken öğrendiklerimizi pekiştirdik.



Orta Grup

Orff müzik etkinliğinde, iki sınıf ortak ders yaparak yan flüt eşliğinde

kalın ve ince sesleri fark ettik. Melodi, hız ve ritme göre dans ettik.

Müzikteki değişikliklere dikkat ederek ritim aletleriyle eşlik ettik.

Sanat etkinliğinde sınırlı boyama çalışmasıyla sayılarımızı boyadık,

1’den 10’a kadar sıraya dizerek kendimize sayı posteri hazırladık.

Düşünme becerileri etkinliğinde “Katamino” adlı kutu oyunuyla parça-

bütün ilişkisi kurarak, belirlenen boşluğa parçaları yerleştirmeye

çalışırken farklı açılardan düşünmeyi deneyimledik.

Yaratıcılık çalışmalarımızda sayıları, çizimlerimizi ekleyerek yeni

varlıklara dönüştürdük.

Biz, bu hafta matematik oyunlarıyla oynarken öğrendik ve öğrenirken

çok eğlendik.

Haftaya yeni bilgilerle görüşmek dileğiyle…

İyi hafta sonları…



Küçük Grup

Merkür sınıfı öğrencilerimiz, bu hafta “Meslekler” teması üzerinde

çalışmalarını gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizle Türkçe dil

etkinliğimizde meslek grupları ve görevleri hakkında sohbet ederek

çeşitli videolar izledik.



Küçük Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde “Ardıllık’’ çalışmalarımıza yer

verdik. Öğretmenlerimizin söylediği meslek isimlerini dikkatlice

dinledik ve önümüzdeki kartlardan meslek isimlerinin doğrusunu

bularak seçmeye çalıştık. Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimiz ile

bütünleştirilmiş olarak eşleştirme çalışmalarımıza akıllı tahtamız ve

çalışma sayfalarımız üzerinden devam ettik. Meslekler yapbozlarını

yaparken çok heyecanlıydık.

Drama etkinliğimizde sınıfımızda bulunan meslek kuklalarını seçerek

bu meslek grubundaki kişilerin yaptıkları işlerle ilgili konuştuk ve

rollerini canlandırdık.



Küçük Grup

Sanat etkinliğimizde hazırladığımız mesleklere ait kitapçıkta hem

öğrendiğimiz meslekleri tekrar ettik hem de mesleklerin kullandığı

çeşitli araçlar ile ilgili bilgi edinerek bir kitapçık hazırladık.

Demokrasi eğitimimizde seçtiğimiz yılbaşı kartımızı ailemiz için

hazırlarken çok heyecanlıydık.

Müzik etkinliğimizde “Meslekler” adlı şarkıyı öğrenerek şarkımızı

her fırsatta tekrar ettik.

Merkür sınıfı olarak yoğun ama bir o kadar keyifli bir haftayı

tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Gelecek hafta yine güzel

etkinliklerimizle görüşmek üzere…



GEMS

GEMS etkinliklerinde bu hafta küçük gruplar ile meyveleri

kullanarak örüntü çalıştık. Rakamlarla oyun oynadık ve sıralamanın

sonuna gelecek olan rakamı bulduk. Farklı özelliklerdeki insan

maketlerini inceleyerek betimlemeler yaptık.



GEMS

Orta gruplar ile tahta çivilerimizle desen oluşturduk ve

oluşturduğumuz desenleri çalışma kağıdımıza kopyaladık.

Penguenleri kullanarak örüntü çalıştık. Toplama işlemlerine devam

ettik.



GEMS



GEMS

Büyük gruplar ile halka ve çubukları kullanarak uzamsal algı ve hızlı

düşünme becerilerimizi destekledik. Problem çözmemizi ve el göz

koordinasyonumuzu geliştirmek için çaba sarf ettik.



İngilizce

Bu hafta yeni yıl heyecanını yaşayan hazırlık grubu öğrencilerimiz,

yeni yıl şarkıları söyleyip aileleri için birbirinden güzel yeni yıl

kartları hazırladı.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz İngilizce dersinde

“Transportation” konusuna giriş yaptılar. Öğrendiklerini çeşitli

oyunlar içerisinde kullandılar.



İngilizce

Bu hafta küçük grup öğrencilerimiz ile yeni yıl şarkıları dinleyip hep

birlikte bol bol dans ettik. Ayrıca ailemiz için kendi dekore ettiğimiz

yeni yıl kartlarımızı oluşturmaktan çok büyük keyif aldık.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta enstrümanların tanıtılmasına devam

ederken küçük yaş sınıfımızla da piyano eşliğinde sihirli notalarla

şarkılar söyleyerek dans çalışması yapıldı. Şarkı sözlerine Orff

çalgıları ile eşik edildi.



Müzik



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta, pastel boya ve sulu boya ile

karışık teknikte kış mevsimi çalışmaları yaptık.



Görsel Sanatlar



Kulüpler

Dans hareketlerimiz öncesi esneme hareketleri ile ısınma çalışması

yaptık.

Tohumdan ağaca büyüdük, mevsimleri tanıdık.



Kulüpler

Bu hafta Orta Grup Jimnastik Kulübü öğrencilerimizle ters takla

çalışması yaptık.



1. Sınıflar 

Türkçe dersinde “Ç”, “G” ve “Ş” seslerini öğrenerek yeni sözcükler

oluşturmanın keyfini yaşadık. Öğrendiklerimizle panomuza

hazırlamış olduğumuz resimlere yazı yazmak bir başka güzeldi.

Matematik dersinde toplama işlemlerine devam ettik. Toplananların

yeri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini de bu hafta öğrendik.

Hayat bilgisi dersinde planla yaşamanın hayatımızı daha

kolaylaştırdığını öğrendik. Bizler de kendi yaşamımızda

değişiklikler yaparak planlı yaşamaya söz verdik.

Yeni yıl için okulumuzda Okul Aile Birliği tarafından hazırlanan

kermese katıldık. Acaba ilk alışveriş yapmanın heyecanını mı

yaşadık? Cüzdanlar hazırlandı, alınacak ürünler belirlendi, alışveriş

başladı. Keyifli bir gün daha yaşamak ne güzel!



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

2.sınıf öğrencilerimiz, bu hafta Türkçe dersinde “Yeni Yıl” şiiri

yazdılar. Yazdıkları şiiri süslediler. Biten bir yılı uğurlarken yeni

başlayacak yıla “Merhaba” dediler. Hazırladıkları yeni yıl

panosunun önünde verdikleri pozla yeni yılın herkese sağlık, başarı

ve mutluluk dolu günler getirmesini dilediler.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

Bizim için başarılı ve mutlu geçen bir yılın ardından yeni bir yıla

girmenin heyecanı içindeyiz. 3.sınıf öğrencileri olarak herkese

mutlu bir yıl dileriz.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta sosyal bilgiler dersimiz ile bağlantılı

olarak yeryüzü şekilleri ve iklimler konusu ile ilgili çalışma yaptık.

Yeryüzü şekillerinin neler olduğunu belirleyerek afiş çalışmamızı

tamamladık. Türkiye haritası üzerinde karasal, Akdeniz ve

Karadeniz ikliminin görüldüğü yerleri belirleyerek özelliklerini

yazdık. Çalışmalarımızı grup çalışması olarak planladık ve iş

bölümü yaparak yaptığımız plan doğrultusunda çalışmamızı zevkli

bir şekilde tamamladık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce dersinde “Clothes” konusu

ile ilgili yaratıcı oyunlar oynayarak değişik mevsimler ve hava

durumlarında neler giydiklerinden bahsettiler. Okuma çalışmalarına

eğlenceli etkinliklerle devam ettiler.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İlkokul 2. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce dersinde hafta sonu

ödevlerinde “Daily Routines” konusu kapsamında sorumlu

oldukları poster projelerini sundular ve birbirlerinin videolarını

izlediler.



Yabancı Diller 



Görsel Sanatlar

İlkokul 3. sınıflar ile görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta, Ayın

Ressamı Giuseppe Arcimboldo’nun eserlerini inceledik ve ardından

etkinliğimizi gerçekleştirdik.



Görsel Sanatlar



Bilişim Teknolojileri

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimizle klavye kullanarak Microsoft Word

programında yazılar yazdık.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



Satranç

2. sınıflar arası Satranç Turnuvamız başladı. Turnuvamız heyecanlı

bir şekilde devam ediyor.



Beden Eğitimi

İlkokul 2-A ve 2-B sınıflarımızla dönemin son yüzme dersini

eğlenceli bir şekilde tamamladık.



GEMS

1. sınıflar, bu hafta GEMS dersinde “Sayı Merdiveni-Çıkarma” adlı

etkinlikte hem eğlendiler hem de öğrendiler.



GEMS

2. sınıflar, bu hafta GEMS dersinde “Kültürel Ürünleri

Araştırıyorum-Maskeler” adlı çalışma ile renkli tasarımlar

gerçekleştirdiler.



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Ayılar Vagonda” adlı çalışma

ile ipucu kartlarındaki bilgilerden faydalandıkları bir mantık

problemini çözdüler.



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar; bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde katı, sıvı, gaz

madde hâlleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar, bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Manyetik

Alan ve Özellikleri” adlı deneyleri gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

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

Mindstrooms EV3 ve Lego Education Edition Wedo 2.0 setlerini

kullanarak sonsuz dişli çarkların çalışma mantığını öğrendik.

Sonsuz dişli çarkların tekerlekleri döndürebildiği bir araba

mekanizması tasarladık ve yazılımını yazarak çalıştırdık.



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Cümlede Anlam” kapsamında

“Duygusal, Abartılı, Hayal Ürünü ve Gerçek İfadeler” konularını

etkinlikleriyle işlediler. “İstanbul Modern”e gerçekleştirdiğimiz

gezide keyifli bir şiir atölyesine katıldılar. Bu atölye sonucunda

“Resimler ve Şiirler” çalışmasını tamamladılar. “Mutlu Prens”

kitabının çalışmalarına devam ettiler. Yeni yıl için ailelerine,

arkadaşlarına “Tebrik Kartı” hazırlayarak haftayı tamamladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, “Yazım Kuralları” ve

“Noktalama İşaretleri” konularına devam ettiler, Morpa

Kampüs’ten “Yazdıklarını Gözden Geçirme” videosuyla konuyu

pekiştirdiler. “Cümlede Anlam” konusunu bitiren öğrencilerimiz,

“Çarkıfelek” oyunuyla konuyu eğlenceli bir şekilde tekrar ettiler.

2020’yi heyecanla karşılamak adına sevdikleri için bir “Tebrik

Kartı” tasarladılar, kütüphane dersimizde “Şimdiki Çocuklar

Harika” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Cümlede Anlam” konusunu

pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Şevket RADO’nun

“Yıkmak Kolay” adlı metnini içerik yönünden inceleyerek metne

ilişkin soruları yanıtladılar. Bunun yanı sıra metinden hareketle

deneme türünün özelliklerini öğrendiler. Kütüphanede “Adamı

Zorla Deli Ederler” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, 2. Türkçe yazılısını da

tamamladılar ve “Noktalama İşaretleri” ile ilgili çalışmalarına

devam ettiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Kesirlerle Toplama ve

Çıkarma İşlemleri” konusu ile ilgili alıştırmalar yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Kesirlerde Yapılan

İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme” konusunu işledik ve konu ile

ilgili sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Cebirsel İfadelerde

Çarpma” ve “Örüntü Kuralı Oluşturma” konularını işledik ve

konu ile alakalı sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle “Doğrusal Denklemler”

konusuna devam ederek örnek sorular çözdük.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Çevreler” ünitesi kapsamında “Yeryüzü Şekilleri” konusunu

ödevler ve sınıf içi test çözümleri ile tekrar ettik. “İklim, İklimin

İnsan Yaşamı Üzerine Etkileri ve Ülkemizin İklimleri” konu

başlıklarını akıllı tahta sunumları ve görselleri üzerinden işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Anadolu’da İlk Türk

Beylikleri”, “Türkiye Selçuklu Devleti”, “Haçlı Seferleri” konuları

işlendi.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle Osmanlı Devleti’nin

kültür, sanat ve estetik anlayışını örnekler üzerinden inceledik.

Osmanlı Devleti Dönemi’nde mimarinin yanında hat, tezhip, ebru,

minyatür, çini, dokuma, maden işleme, şiir, musiki gibi sanat ve

zanaat dallarındaki eserlerin nasıl ortaya konduğunu; Osmanlı

Devleti’ne komşu ülkelerin Osmanlı kültür, sanat ve estetik

anlayışından nasıl etkilendiğini öğrendik. Mozart’ın ünlü bestesi

Türk Marşı’nın hikâyesini öğrenen öğrencilerimiz ile bu ünlü

besteyi dinledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Atatürkçülük ve

Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesine ait “Çağdaşlaşan Türkiye’nin

Temeli: Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetçilik İlkesi, Milliyetçilik

İlkesi” konularını işledik. Ayrıca bu hafta GPÇ-16 çalışmalarını

kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta hava ve su direnci, sürtünme kuvvetini arttıran ya da

azaltan etmenler konuları işlendi. Konunun pekiştirilmesi için

hava ve su direnci ile ilgili deney çalışmaları yapıldı.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

"Kuvvet ve Hareket" ünitesi kapsamında öğrendikleri sürat

kavramını tekrar ederek “Sürat-Zaman” ve “Yol-Zaman”

grafiklerinin çizimleri ile ilgili etkinlik ve test çalışması yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

“Elektron Dağılımı ve Saf Maddeler” konularını işlediler.

Öğrendikleri konuları pekiştirmek amacıyla farklı elementlerin

elektron dağılım modellerini yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

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

“Madde ve Endüstri” ünitesinin asit ve bazların maddeler

üzerindeki etkilerini, asit ve bazların oluşum sebeplerini ve

sonuçlarını işleyerek laboratuvarda suyun elektrolizi deneyini

gerçekleştirdiler.



Yabancı Diller Zümresi

Ortaokul 3. sınıflarımızla İngilizce derslerinde bilgi yarışması

(Quiz Show) düzenledik. Eğlenceli soruların yer aldığı etkinlikte

öğrenciler keyifli anlar yaşadı.



Yabancı Diller Zümresi



Beden Eğitimi Zümresi

16-24 Aralık tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Üsküdar Küçük

Kızlar İlçe Voleybol Müsabakaları kapsamında Ortaokul Küçük

Kız Voleybol Takımımız ilçedeki 14 takım arasından 3. olmaya

hak kazanmıştır.



Kulüpler

Ortaokul 3 ve 4. sınıflar ile Satranç Kulübümüzde satranç

turnuvalarına hazırlık maçları yapmaya devam ediyoruz.
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