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Sanat alanında çalışmalarına devam eden Müzik Bölümümüz yeni yıl etkinliklerinde "Her Yerde Müzik"

teması kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Anaokulu hazırlık grubu öğrencileri, anaokulu ve ilkokul

Perküsyon Kulübü öğrencileri, ilkokul 1.sınıf öğrencileri, ortaokul 1, 2 ve 3.sınıf Pop Rock Kulübü

öğrencileri; ayrı izleyici kitlelerine yeni yıl konseri gerçekleştirdiler. Görsel Sanatlar Bölümümüz ise

anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin ürünlerinden oluşan yeni yıl temalı resim sergisini tamamladı

ve tüm öğrencilerimiz sergilenen ürünleri görme fırsatını yakaladılar.

Spor alanındaki başarılarımız devam ediyor. Masa Tenisi Federasyonu tarafından 29 Aralık Pazar günü

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan toplamda 278 sporcunun katıldığı

turnuvada 7/B sınıfından Ahmet Mert Çakır, Küçük Erkek Kategorisinde ikinci; 5/B sınıfından Demir Eren

Çakır, Minik Erkek Kategorisinde ikinci; 5/B sınıfından Alp Manas Çorbacıoğlu üçüncü olmuştur.

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 27-29 Aralık 2019 tarihlerinde

Erzurum/Palandöken’de düzenlenen, Okullar Arası Minik Kızlar Kayak/Alp Disiplini İl Birinciliği

Müsabakalarında ilkokul 4.sınıf öğrencimiz Hayat ÇELİK; slalom, büyük slalom ve kombine

kategorilerinde “İstanbul İkincisi” olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Geçtiğimiz hafta "İstanbul İl Birinciliği" finaline kalan Satranç Kulübü öğrencilerimiz, turnuvayı başarıyla

tamamladı. Tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz.

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimizin fen bilimleri alanında ve özellikle matematik dersinde öğrenmelerini

daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz GEMS çalışmalarından örnekleri sizlerle

paylaşacakları “8. Geleneksel GEMS Veli-Öğrenci Etkinlikleri” 4 Ocak 2020 Cumartesi günü

gerçekleştirilecektir. Tüm ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf veli ve öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.

Prof. Dr. Acar BALTAŞ tarafından "Akademik Başarıya Giden Yol ve Sınav Motivasyonu” konulu seminer

04 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 13.00‘te Beylerbeyi İlkokulu Oditoryumunda gerçekleştirilecektir.

Saygılarımla,

Banu Seval GÖKÇEK

Anaokulu Müdür Yardımcısı

Değerli Velimiz,

Akademik ve sosyal etkinliklerin yoğun olarak yaşandığı bir dönemin sonuna yaklaşıyoruz. 

Dönemin son sınavlarını önümüzdeki hafta tamamlayacağız.  Öğrencilerimiz, büyük bir 

enerji ve heyecanla çalışmalarına devam ediyorlar.  Katılım sağladığımız Okullarda Orman, 

Eko-Okullar, Beslenme Dostu Okul projelerine ait çalışmalarımız da tüm düzeylerimizde 

hızla devam ediyor.



Tebrik

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 27-29

Aralık tarihlerinde Erzurum/Palandöken’de düzenlenen Okullar Arası

Minik Kızlar Kayak/Alp Disiplini İl Birinciliği Müsabakaları’nda

ilkokul 4.sınıf öğrencimiz Hayat ÇELİK; slalom, büyük slalom ve

kombine kategorilerinde “İstanbul İkincisi” olmuştur.

Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Tebrik

Masa Tenisi Federasyonu tarafından 29 Aralık Pazar günü

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Spor Salonu’nda

yapılan toplamda 278 sporcunun katıldığı turnuvada 7/B

sınıfından öğrencimiz Ahmet Mert Çakır, Küçük Erkek

Kategorisi’nde ikinci, 5/B sınıfından öğrencimiz Demir Eren

Çakır, Minik Erkek Kategorisi’nde ikinci, 5/B sınıfından

öğrencimiz Alp Manas Çorbacıoğlu, aynı kategoride üçüncü

olmuştur. Başarılarının devamını dileriz.



Tebrik



Eko Okullar

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, sosyal bilgiler dersi kapsamında

“Eko-Okullar Programı” ile ilgili olarak “Yaşadığı Bölgede

Görülen İklimin Değişikliğinin İnsan Faaliyetlerine ve Tüketim

Alışkanlıklarına Etkisi” konusu ile ilgili gazete, dergi vb. haberleri

çeşitli kaynaklardan araştırdılar. Ayrıca araştırma konusunu

günlük yaşantılarından örneklerle zenginleştirerek oluşturdukları

afişleri Eko-Okullar panosunda sergilediler.



Eko Okullar



Eko Okullar



Okullarda Orman

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, sosyal bilgiler dersi kapsamında

“Okullarda Orman Programı” ile ilgili olarak “Yaşadığı bölgede

görülen iklimin insan faaliyetlerine etkisini günlük yaşantısından

örnekler vererek açıklar.” kazanımı ile ilgili gazete, dergi vb.

haber kaynaklarından araştırma yaptılar. Taradıkları kaynaklardan

biyoçeşitliliğin insan yaşamına etkisi ile ilgili günlük

yaşantımızdan da örneklerle zenginleştirilen araştırmalarını poster

hâline getiriler. Öğrencilerimizin poster çalışmaları “Okullarda

Orman” panosunda sergilendi.



Okullarda Orman



Okullarda Orman



Okullarda Orman



Okullarda Orman



Tebrik

Geçen hafta yapılan "İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği"

finaline kalan öğrencilerimiz, turnuvayı başarıyla tamamladı.



Tebrik



Yeni Yıl Konseri

Yeni yıl etkinliklerinde, "Her Yerde Müzik" teması kapsamında

anaokulu hazırlık grubu, ilkokul 1.sınıflar, ortaokul 1 ve 2.sınıflar

ve 3.sınıf Pop Rock Kulübü öğrencileri; tüm anaokulu, ilkokul ve

ortaokul öğrencilerine yeni yıl konseri gerçekleştirdiler.



Yeni Yıl Konseri



Yeni Yıl Konseri



Yeni Yıl Konseri



Yeni Yıl Konseri



Yeni Yıl Konseri



Yeni Yıl Konseri



Yeni Yıl Konseri



Yeni Yıl Konseri



PDR

Yeni yıl etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencilerimizin

eğlenceli zaman geçirmeleri amacıyla film izleme etkinliği

gerçekleştirildi. "Moana" adlı filmi patlamış mısır yiyerek izleyen

öğrencilerimiz, arkadaşlarıyla keyifli zamanlar geçirdiler.



PDR

İlkokul 3-D sınıfı öğrencilerimizin öncülüğünde, “Her Kitap Her

Çocuğa Sevinç Katar” sloganıyla tüm okul genelinde başlatılan

sosyal sorumluluk projemiz tamamlanmıştır. Projeye katkıda

bulunan tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Toplanan kitaplar ihtiyaç sahibi okullara bağışlanacaktır.



Yeni Yıl

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Anaokulu öğrencileri, 2019 yılını geride

bırakmanın ve yepyeni bir yıla merhaba demenin sevincini yaşadılar.

Yeni yıl partisinde birbirinden eğlenceli oyunlar oynayan

öğrencilerimizin mutlulukları görülmeye değerdi.

Yeni yılın tüm öğrencilerimize iyilik, dostluk, kardeşlik, barış

getirmesini diliyoruz.

MERHABA YENİ YIL, MERHABA 2020

Yeni yıl geldi, yeni yıl geldi 

Umutlar yeşerdi 

Ben yeni yılda 

Bak neler istiyorum 

Dostluk sevgi insanlara 

Daha çok ağaç topraklara 

Çok çok kitap okumaya 

Barış olsun dünyada 

Temiz havamız kirlenmesin 

Güzellikler fark edilsin

Savaşlar artık sona ersin 

Barış olsun dünyada 

Ben yeni yılda 

Sevgi istiyorum.



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl



Yeni Yıl Sergisi

Görsel sanatlar derslerimizde yaptığımız çalışmalardan oluşan

sergimizi gezerken çok keyif aldık. İlkokul ve ortaokuldaki ağabey

ve ablalarımızın çalışmalarını da çok beğendik. Emeği geçen tüm

öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.



Yeni Yıl Sergisi



Yeni Yıl Sergisi



Hazırlık Grubu

Hazırlık grubu öğrencilerimizle bu hafta, konumuza giriş etkinliği

olarak mekânda konum becerilerini geliştiren bir oyun oynadık.

Elimizdeki kartlarla uyumlu hazırlanmış noktalı zeminde hedefe

ulaşmaya çalıştık. Hedefe ulaşarak kazandığımız yapboz parçalarını

birleştirerek "2020" sayısını elde ettik. “Yılbaşı ve Zaman” konusuna

böylece keyifli bir giriş yaptık.



Hazırlık Grubu

Türkçe etkinliklerimizde Dünya’nın hangi hareketiyle günlerin

oluştuğu, ay ve mevsimlerin oluşumu ve yeni yılın gelişi hakkında

sohbet ettik. Konu ile ilgili "Zamanı saat olmadan kim söyleyebilir?",

"Takvimi kim icat etmiştir?", "Ay’ı kim yer?" gibi daha birçok

soruya hep birlikte cevap aradık.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde “Y” sesini öğrendik; bu

sesle başlayan kelimeler bulduğumuz oyunlar oynadık, kitap

çalışmaları yaptık.

“Atelier Quadriludi” adlı düşünme becerileri oyunu ile renk ve

şekillere dikkat ederek takma çıkarma yöntemiyle kopyalamalar

yaptık hem çok eğlendik hem de şekil-zemin algımızı geliştirdik.



Hazırlık Grubu

Öğrenme merkezlerinde planladığımız oyunları keyifle oynadık.

Oyun zamanında geleneksel oyunlarımızdan biri olan "Körebe"

oyunumuzu oynadık. İşitsel dikkatimizi geliştirme fırsatı

yakaladığımız bu oyunda güven ve beden sorumluluğu üzerine de

deneyim sağladık.



Hazırlık Grubu

Orff çalışmalarımız kapsamında "Çikolata" şarkısı için belirlediğimiz

hareketlerle ritim çalışması yaparken çok eğlendik.

Öğrendiğimiz “Yeni Yıl” şarkısı ile yılbaşını karşılamaya

hazırlandık.

Sağlıkla, mutlulukla, bir yaş daha büyüyeceğimiz yeni yılımız kutlu

olsun. 



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu hafta Venüs ve Mars sınıfları olarak “Yeni Yıl” heyecanını

yaşadık ve bu konuda birçok etkinlik yaptık.

Türkçe etkinliğinde “Yeni Yıl” teması kapsamında dün, bugün, yarın

zaman kavramları hakkında konuşarak takvim çalışmamızı

gerçekleştirdik. Farklı kültürlerdeki insanların yeni yıl için hangi

ilginç gelenekleri gerçekleştirdikleri, kendi ülkemizde yeni yıl için

neler yapıldığı konularında sohbet ederek aradaki farkları öğrendik.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliğinde “What Do You See?” adlı kutu

oyununu oynayarak mekânda konum ve dikkat becerilerimizi

geliştirmeye çalıştık. Yaratıcılık ve sanat etkinliğimizde ise bize

verilen hediye paketini süsleyerek içinde ne olmasını istediğimizi

düşünüp resimlemeye çalıştık.

Müzik etkinliğinde “Yeni Yıl” şarkısını öğrendik. Hafta boyunca

tekrar ettiğimiz şarkımızı dinlerken arkadaşlarımızla dans etmek çok

keyifliydi.



Orta Grup

Yeni sesimiz olan “O” sesini tanıdık ve bu sesle başlayan kelimeler

düşünüp söylemeye çalıştık. Matematik kitabımızla çalışmalarımıza

devam ederek sayıları öğrenmek için tekrarlarımızı gerçekleştirdik.

Oyun-hareket etkinliğinde “Ayna ve Görüntü Oyunu” oynadık.

Oyuna başlamadan önce hangi geometrik şekilleri kullanacağımıza

karar verdik ve bu şekillerin özelliklerinin neler olduğu hakkında

sohbet ettik. Arkadaşımızın çift ayak, tek ayak zıplayarak gittiği

şekilleri takip ederek eş zamanlılık, hızlı karar verme, odaklanma

konusunda kendimizi geliştirdik.



Orta Grup

Ardıllık çalışmalarımıza devam ettiğimiz bu haftada “Yeni Yıl” ile ilgili

güzel dileklerimizi peş peşe söylemeye çalıştık.

Ailemize vermek için yeni yıl kartlarımızı hazırlarken çok

heyecanlıydık. Yeni yıl ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi resimleyip

kartlarımızı süslemek çok eğlenceliydi.

Önümüzdeki hafta yapacağımız eğlenceli etkinliklerde görüşmek

üzere…

Venüs ve Mars sınıfından sevgiler…

İyi hafta sonları…



Küçük Grup

Merkür sınıfı bu hafta yeni bir temaya başladı. “Duygular” teması ile

ilgili çalışmalar gerçekleştiren öğrencilerimiz, Türkçe dil

etkinliğimizde “Duygu nedir? Duygularımızı nasıl ifade ederiz?”

sorularını cevaplayarak sohbet ettiler. Kendimizi nasıl hissettiğimizi

jest ve mimiklerimizi kullanarak birbirimize gösterdik ve

duygularımızı anlamaya çalıştık. Duygularla ilgili çeşitli kitaplar

okuyarak duygu durumlarını daha iyi anladık.



Küçük Grup

Oyun etkinliğimizde “Duygu Küpü” ile oynadığımız oyunda

küpümüzü atarak gelen duyguları tahmin etmeye ve canlandırmaya

çalıştık. Grup olarak oynadığımız bu oyunda farklı duyguları

öğrenmek ve canlandırmak hepimiz için çok eğlenceliydi.

“Duygular” şarkısını öğrendik ve aynı duyguları biz de şarkı

esnasında jest ve mimiklerimizle gerçekleştirdik.



Küçük Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde ağaca çıkmış ve ağaçtan

inemeyen bir kedi yavrusunun ağaçtan nasıl inebileceği konusunda

fikirlerimizi paylaştık ve çalışma sayfamıza bu fikirleri çizdik.

Mutsuz olan kedi yavrusunu sevindirmek için elimizden geleni

yaptık.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımızda farklı duygu durumlarını

doğru yüz ifadeleri ile eşleştirdik ve bu duyguların sebeplerinin neler

olabileceği hakkında fikir yürüttük. Ayrıca öğrendiğimiz “4” ve “5”

rakamlarının çalışma sayfalarını tamamladık.

Önümüzdeki hafta yeni etkinlikler ile görüşmek üzere…



GEMS

GEMS etkinliklerinde bu hafta küçük gruplar ile hazine kutularında

rakam-nesne eşleştirme çalışması yaptık. Duygulu balıklarımızı

mıknatıslı oltalar ile yakalayarak duygularımızı ifade ettik.



GEMS

Orta gruplar ile GEMS Günü hazırlıklarına başladık. Öğrenmiş

olduğumuz etkinlikleri tekrar ederek bilgilerimizi tazeledik.



GEMS

Büyük gruplar ile "Gölge Kurma Oyunu" oynadık. Gölgelere

odaklanarak zemindeki parçaları oluşturduk. Perspektif bakışa dair

becerilerimizi geliştirmeyi hedefledik.



GEMS



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimizle de yeni yıl oyunları

oynamanın coşkusunu yaşadık.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz, bu hafta İngilizce dersinde

“Transportation” konusunun yanı sıra eğlenceli yeni yıl oyunları

oynadılar.



İngilizce

Bu hafta küçük grup öğrencilerimiz ile eğlenceli yeni yıl oyunları

oynamanın tadını çıkardık.



1. Sınıflar 

Bu hafta fazlaca hareketliydik. Yeni bir yıla girmenin heyecanından

olsa gerek. Önce panolarımızı oluşturduk. Resimleri boyayarak kar

taneleri ile asmak zevkliydi.

Yeni yıl eğlenceleri tüm hızıyla devam etti. Koridorlarda

oynadığımız oyunlarla neşelendik. Bu arada okulumuzun Görsel

Sanatlar Bölümü öğretmenleri ile hazırladığımız resim sergisini

gezmek mutluluk vericiydi.

Türkçe dersimizde sesleri öğrenmeye devam ederken matematik

dersinde çıkarma işlemlerine geçiş yaptık. Bize verilen lego

parçaları ile çıkarma işlemleri yaparken legolarımızın azalmasını

hiç istemedik. Hayat bilgisi dersinde yine yaşamı öğrenmeye

çalıştık. İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı artık çok iyi biliyoruz.

Çevreden örnekler vererek, drama yaparak öğrenmeyi eğlenceye

dönüştürdük. 2020 yılında da böyle mutlu olmak dileğiyle…



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

SÖZLÜK KULLANIYORUZ

2. sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersinde sözlük kullanma

çalışmalarına başladılar. Öğrencilerimiz metin inceleme çalışmaları

sırasında anlamını bilmedikleri sözcükleri belirliyorlar. Sonra bu

sözcüklerin anlamlarını sözlükten bularak cümle içinde

kullanıyorlar. Sözcükleri sözlükte ararken çok heyecanlanan

öğrencilerimiz kurdukları birbirinden güzel cümleleri ile “Anlamlı

ve Kurallı Cümle Oluşturma” çalışmasını da başarı ile

gerçekleştiren öğrencilerimiz sözcük dağarcıklarını

zenginleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

Okulumuzda yapılan yeni yılı kutlama etkinliklerinde 3. sınıf

öğrencileri olarak eğlenceli dakikalar geçirdik.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

Hepimiz yeni yılı sevinçle, neşeyle, coşkuyla karşılamak için

heyecan duyarız. Bizler 4.sınıflar olarak “2020 Yeni Yıl” panomuzu

oluşturduk. Panomuza yeni yıldan beklentilerimizi ve güzel

dileklerimizi yazdık. Yeni yılın hepimize sağlık, başarı ve mutluluk

getirmesi dileğiyle. İyi yıllar…



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta İngilizce dersinde okulla

ilgili sevdikleri şeylerden bahsedip çeşitli etkinliklerde bulundular.

Aynı zamanda öğrencilerimiz kelime okuma etkinliklerinde

kendilerini oldukça geliştirdiler.



Yabancı Diller 

İlkokul 3. sınıf öğrencilerimiz bu hafta İngilizce derslerinde

“Survivor” oyunu ile dönem boyunca öğrendiklerini tekrar ettiler.



Yabancı Diller 



GEMS

Bu hafta GEMS dersinde 1. sınıflar “Magnetik Array Set ile

Çıkarma İşlemi” adlı çalışmayı gerçekleştirdiler.



GEMS



GEMS

Bu hafta GEMS dersinde 3. sınıflar “Bölme işlemi” adlı çalışma ile

100’den küçük iki basamaklı doğal sayıları, bir basamaklı doğal

sayılara bölerek işlemler yaptılar.



GEMS

Bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde 3. sınıflar “Görme ve

Işık “ adlı deney ile ışığın görmedeki rolünü araştırdılar.



GEMS



Fen Laboratuvarı

Bu hafta “Havacılık-Mühendislik Uygulamaları” çalışmalarımız

kapsamında öğrencilerimiz Bernolli ilkesi ile çalışan parfüm

şişelerinin çalışma düzeneğini keşfettiler. Basınç ve hız arasındaki

ilişkinin teknolojide kullanımına dair örnek deneyler yaptılar.



Fen Laboratuvarı



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Cümlede Anlam”

konusundan “Geçiş ve Bağlantı İfadeleri”ni öğrenerek başladılar.

Cümlede Anlam konusunu tamamlayan öğrencilerimiz “Mutlu Prens”

kitabının çalışmalarına devam ettiler. Kütüphanede serbest okuma

yaptılar.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, ‘’Yazım Kuralları’’ konusuna

devam ettiler. “Bitişik Yazılan Kelimeler” konusunu Mikro

Defterleri’nden işleyip Morpa Kampüs’ten konuyla ilgili

etkinlikleri tamamladılar. Yaratıcı yazma ve düşünme becerileri

dersinde “Çizgi Günlük” bölümünü tamamlayan öğrencilerimiz,

kütüphane dersinde ocak ayı kitabımız “Büyüyünce Ne

Olacaksın?” kitabını okumaya başladılar.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Zarflar” konusunu kavramaya

ve pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Fiilde Çatı” konusuyla ilgili

çalışmalarına başladılar. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir

yıl dileriz.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta "Ondalık Gösterimler"

konusuna giriş yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz öğrendikleri konularla ilgili

hazırladığımız “Jeopardy” ile yarışarak eğlendiler. Takım ruhunu,

kazanmayı, kaybetmeyi ve iş birliğini yarışarak öğrendiler.



Matematik Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle "1. Dereceden 1.

Bilinmeyenli Denklemler" konusunu işledik.



Matematik Zümresi

Bu hafta ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle Doğrusal Grafikler

konusunu işlemeye devam ettik.



Matematik Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Çevreler” ünitesi kapsamında “Türkiye’de Görülen İklimler”

başlığı ile Karadeniz, Akdeniz ve karasal iklimleri ve özelliklerini

akıllı tahta sunumları ve görselleri üzerinden işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Haçlı Seferleri”,

“Türkiye Selçuklu Devletlerinde Ticaret” ve “Ticaret Yollarının

Önemi” konuları işlendi. Konuların pekişmesi için “Eğlenceli

Tarih” kitabını okuduk ve karikatürleri yorumladık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle örnek incelemeler

yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler

hakkında çıkarımlarda bulunduk. Dünya nüfus yoğunluğu

haritasını inceleyerek en yoğun ve en seyrek nüfuslu yerleri

belirledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Atatürkçülük ve

Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesine ait “Çağdaşlaşan Türkiye’nin

Temeli: Atatürk İlkeleri, Halkçılık İlkesi, Devletçilik İlkesi”

konularını işledik. Ayrıca bu hafta GPÇ-17 çalışmalarını kontrol

ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile bu hafta fen bilimleri

dersinde “Madde ve Değişim” ünitesine başlandı. Maddenin

hâlleri, ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki farklar anlatıldı.

Termometre ve kalorimetre kabı ile deneysel çalışmalar

yapılarak ve örnek sorular çözülerek konunun pekiştirilmesi

sağlandı.



Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta fen bilimleri dersinde

“Madde ve Isı” ünitesi kapsamında maddenin tanecikli yapısını

öğrendiler. Taneciklerinin hareket enerjinin sahip olduğu ısı

enerjisi ile nasıl değiştiğini sınıf içi yapılan etkinliklerle

gözlemlediler.

Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

“Saf Maddeler” konusuna ait elementler ve bileşikler konusunu

işlediler. Konuya ait etkinlikleri yaparak öğrenmiş oldukları

bilgileri pekiştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

"Maddenin Isı ile Etkileşimi" konusuna giriş yaparak asitler ve

bazlarla ilgili sorular çözerek konuyu pekiştirdiler. Öğrencilerimiz,

yeni yıla girmeden ortaokul 4.sınıf fen bilimleri panomuzu kavram

haritaları ve özetler oluşturarak düzenlediler.
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