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Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz; Eko-Okul ve Beslenme Dostu Okul projeleri ve Okullarda Orman programının

çalışmalarına devam ediyorlar. Doğal kaynakların hızla tükendiği ve çevre kirliliğinin arttığı günümüzde, Eko-Okullar projemiz

kapsamında, ilkokul ve ortaokul Enerji Tasarrufu Haftası'nda “Yeşil Enerji” ile ilgili sunumlar izledik. Eko-Okullar konumuz

olan “Tüketim Alışkanlıklarımız” konusu ile bağlantı kurduk. Bilinçli tüketici olmak ve bu konuda etrafımızdaki insanları

uyararak duyarlı birer insan olmamız gerekliliğine dikkat çektik çünkü bize düşen görevi yaparak ülkemizin çöl olmamasını

sağlamak bizim elimizde… Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında ilkokul 4. sınıflar arasında "Sağlıklı Beslenme" konulu

resim yarışması düzenlenecektir. Bilinçli beslenme konusundaki farkındalığı artırmak için afiş çalışmalarımız tüm seviyelerde

devam etmektedir. Okullarda Orman programı kapsamında öğrencilerimizle ''Ormanları Tanıyalım, Biyoçeşitliliği Koruyalım''

teması kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Tema Vakfının düzenlediği ''Sıfır Atık'' projesi çalışmalarına üye olan

okulumuz çalışmalara destek vermektedir.

Ortaokul Küçük Erkek Basketbol Takımımız İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar 

Arası İl Müsabakaları çerçevesinde 10 Ocak Cuma günü Özel Çengelköy Final Ortaokulu ile oynadığı karşılaşmayı kazanarak 

Üsküdar ilçesinde son dört takım arasına kalmıştır. Takımımız bu sonuçla "Bölge Müsabakaları"na katılma yolunda önemli bir 

başarı elde etmiştir. Tüm sporcu öğrencilerimizi ve Basketbol Antrenörümüz Buğra Oğuz’u tebrik eder, başarılarının devamını 

dileriz.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü kendilerine yol

haritası yapmış olan öğrencilerimizle görsel sanatlar ve müzik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu ay anaokulu ve

ilkokul öğrencilerimize Kübizm'in öncüsü ve modern resmin en büyük ve en iyi temsilcilerinden İspanyol Ressam Pablo

PİCASSO'nun hayatı ve eserleri anlatıldıktan sonra yaş gruplarına göre etkinlikleri yapılacaktır.

Ortaokul öğrencilerimizle de sanat tarihinin en önemli ressamlarından Işığın ve Gölgelerin Ressamı olarak bilinen Hollandalı

Ressam REMBRANT'ın hayatı hakkında konuşulup eserleri incelenecektir.

Bu ay teneffüslerde klasik müzik türünde farklı enstrümanlar için yazılmış solo, düet, quartet örneklerini dinliyoruz. Anaokulu,

ilkokul düzeyinde Ayın Bestecisi olarak müzik derslerinde anaokulu küçük yaş grubu Antonio VİVALDİ'nin eseri Yaz

(Summer), orta yaş ve hazırlık grubu Johann Sebastian BACH, ilkokul tüm seviyelerde Wolfgang Amedeus MOZART'ın hayatı

ve eserleri derslerde tanıtılıyor. Ortaokul sınıflarımızda ise aralık ve ocak ayında rock müzik türü tanıtılmakta ve “The Beatles”,

“The Pink Floyd” ve “The Queen” grupları derslerde anlatılmaktadır.

Uygar toplumlarda bireylerin kendi uğraşları doğrultusunda ilerlemelerinin gelişmiş bir okuma yetisi ile kazandıkları bilgi

birikimine bağlı olduğunu biliyoruz. Kitapların sayfaları arasında kaybolan “İTÜ GVO’lu Okurlar” yetiştirebilmek hedefiyle

yaptığımız tüm çalışmalarımızda siz velilerimizin bize destek olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda ilkokul ve ortaokul

öğrencilerimizin okudukları tematik kitaplar doğrultusunda her düzeyde yapılan “Kitap Okuma Etkinlikleri” aralıksız devam

ediyor.

Öğrencilerimizi matematik ve fen alanlarında, problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmek, bağımsız düşünme ve

sorgulama becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda uygulanan GEMS derslerimizle ilgili olarak “Geleneksel

GEMS Veli-Öğrenci Etkinliği”mizin 8.sini gerçekleştirdik. Atölye çalışması tarzında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte

öğrencilerimiz akademik çalışmalarını ebeveynleri ile paylaşarak eğlenceli saatler geçirdi. Velilerimizi böyle bir günde aramızda

görmek bizleri mutlu etti. 11 Ocak 2020 Cumartesi günü ise anaokulu öğrenci ve velilerimizle “7. Geleneksel GEMS Anaokulu

Veli-Öğrenci Etkinlikleri” gerçekleştirilecektir. Tüm anaokulu veli ve öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5 Ekim 2019 Cumartesi günü okulumuzda başlayan "Mini Konservatuvar" programımızın 1.

dönemi, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü tamamlanacaktır. 11 Ocak 2020 Cumartesi günü derslerin son on dakikasında veli-

öğretmen görüşmesi yapılarak tüm öğrencilerimize “Gelişim Karneleri” verilecektir.

Saygılarımla,

Fisun ÇETİN

İlkokul 1-2. Sınıflar Müdür Yardımcısı

Değerli Velimiz,

Karne ve tatil heyecanını yaşamaya başlayan öğrencilerimiz, ilk dönemin son haftasına girecek ve iyi bir tatili 

hak edecek  olmanın heyecanı ile çalışmalarına devam ediyorlar.



Yunus Projesi

“YUNUS PROJESİ”NİN SON AŞAMASINI 

GERÇEKLEŞTİRDİK

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle 7-11 Ekim 2019 haftasında

çalışmaya başladığımız TÜRÇEV’in HSPN (Yunan Çevre Koruma

Derneği) ile ortak yürüttüğü “Çevre Eğitiminde Kuramsal

Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” isimli projemizin son

aşamasını da gerçekleştirdik.

Öğrencilerimiz YUNUS Projesi kapsamında; Türkiye ve

Yunanistan’da yaşayan, nesli tükenmekte olan Sini kaplumbağası

(Caretta Caretta), Akdeniz foku (Monachus Monachus), ak leylek

(Ciconia Ciconia) ile ilgili farkındalık çalışmaları ile oyun temelli

etkinlikler üzerine uygulamalar gerçekleştirdiler.

Projenin son aşamasında Seramik Kulübü öğrencilerimizin yaptığı

ürünler, “Yeni Yıl Kermesi”mizde satılarak ürünlerden elde edilen

gelir Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon

Merkezi DEKAMER’e bağışlandı. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin

çevre konularını uluslararası bir anlayışla ele alması, deniz ve

kıyılarla ilgili farkındalıklarının artması, sorumlu bir evrensel

vatandaşlık anlayışı çerçevesinde doğanın nasıl korunacağını

öğrenmesi hedeflenmiştir.

“Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-

YUNUS Projesi”ne katkı sağlayan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize

teşekkür ederiz.



Yunus Projesi



Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizle duvarlarımızı renklendirmeye devam ediyoruz.

Ortaokul kulüp öğrencilerimizle okulumuzun duvarlarında

eğlenceli ve renkli boyama çalışmaları yaptık.



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar



Okullarda Orman

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI

İLKOKUL OCAK AYI ETKİNLİKLERİ

Okullarda Orman programı 3.sınıf öğrenci üyeleri bu ay

"Biyoçeşitliliğin Anlamı ve Önemi, Biyoçeşitliliğin Korunması’’

konularını içeren araştırmalar yaptılar. Araştırma sonuçlarını sınıf

arkadaşları ile paylaşarak doğal hayatın korunması, tür koruma

programları, sürdürülebilir kaynak kullanımı, genetik kaynakların

adil paylaşımı ile ilgili bilgi paylaşımıyla farkındalık yaratmaya

çalıştılar.



Okullarda Orman



Tebrik

Ortaokul Yıldız Kız Voleybol Takımı’mız

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından

düzenlenen, okullar arası il müsabakaları çerçevesinde 10.01.2019

(Bugün) tarihinde Gaziosmanpaşa Ortaokulu ile oynadığı

karşılaşmanın setlerini 2-1 kazanarak 3. Bölge 1. olarak İstanbul

ilinde ilk on altı (16) takım arasına girmiştir.

Takımımız bu sonuçla İstanbul final müsabakalarına katılmaya

hak kazanmıştır.

Tüm sporcu öğrencilerimiz ve Voleybol antrenörümüz Orhan

CİNOĞLU’nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Tebrik

Ortaokul Küçük Erkek Basketbol Takımı’mız

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen, okullar arası il müsabakaları çerçevesinde 10.01.2019 

(Bugün) tarihinde Özel Çengelköy Final Ortaokulu ile oynadığı 

karşılaşmayı 46-21 kazanarak Üsküdar ilçesinde son dört (4) 

takım arasına kalmıştır.

Takımımız bu sonuçla Bölge müsabakalarına katılma yolunda 

önemli bir başarı elde etmiştir.

Tüm sporcu öğrencilerimiz ve Basketbol antrenörümüz Buğra 

Oğuz’u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Okullarda Orman

OKULLARDA ORMAN

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe dersi kapsamında,

“Okullarda Okul Programı” ile ilgili “Orman” konulu ile öykü

yazdılar. Yazılan öykülerden ilk beşe giren öğrencilerin eserleri

sınıf panosunda sergilenmiştir.



Okullarda Orman



Söyleşi

ÖĞRENCİLERİMİZ TOLGA GÜMÜŞAY İLE BULUŞTU

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz “Genç Kareli Öyküler” kitabının

yazarı Tolga GÜMÜŞAY ile keyifli bir söyleşide buluştular.

Söyleşinin girişinde öyküler ve öykülerin görselleriyle ilgili

bilgiler veren yazar, yazma serüveniyle ilgili de açıklamalarda

bulundu. Sorularını yazara iletme fırsatını yakalayan

öğrencilerimiz, severek okudukları “Genç Kareli Öyküler”

kitabını yazarına imzalatmanın da mutluluğunu yaşadılar.



Söyleşi



Sağlık İçin Hareket Et

Bu ayki "Sağlık İçin Hareket Et Günü’’ etkinliğimizi

gerçekleştirdik. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle sabah

sporumuzu yaptık.



Sağlık İçin Hareket Et



Gezi

3.sınıflar olarak bu hafta fen bilimleri dersi “Maddenin Halleri”

konusu ile bağlantılı olarak "Divan Çikolata Fabrikası"na geziye

gittik. Gezi öncesinde araştırdığımız fabrikayı gidip görerek

merak ettiğimiz soruları sorduk. Gezimizi eğlenceli bir şekilde

yediğimiz çikolatalarla tatlandırarak tamamladık.



Gezi



PDR

04 Ocak 2020 Cumartesi günü Sayın Prof. Dr. Acar Baltaş

tarafından gerçekleştirilen “Akademik Başarıya Giden Yol ve

Sınav Motivasyonu” adlı veli seminerinde bir araya geldik.

Seminerde anne baba olarak çocuklarımızın okul hayatındaki

rolümüzün neler olduğunu anlamamıza yardımcı olmak üzere

paylaşımlar, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmemize etkisi

olacak önerilerde bulunulmuştur. Sayın Prof. Dr. Acar Baltaş’a

katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ederiz.



PDR



’Sağlık İçin Hareket Et 

Beden Eğitimi Bölümü olarak yaptığımız "Sağlık İçin Hareket Et Günü’’

etkinliğini eğlenceli müzikler eşliğinde ısınma hareketlerini yaparak ve

ardından dans ederek gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz hareket ederek

başladıkları haftaya enerji dolu bir giriş yaptı.



Hazırlık Grubu

Okulumuzda gerçekleştireceğimiz “GEMS Günü” için bir hafta

boyunca hazırlıklar yaptık. Hafta sonu ailelerimizle oynayacağımız

çeşitli GEMS oyunlarını okulda arkadaşlarımızla tekrar oynadık.

Türkçe dil etkinliğinde bu ayın atasözü olan “Bugünün işini yarına

bırakma” hakkında sohbet ettik. Görsel okuma etkinliğinde

“Mevsimler” çalışmamızı yaptık. Okullarda Orman Projesi

kapsamında “Biyoçeşitlilik” konusuyla ilgili videolar izleyip sohbet

ettik ve "Su Arıtma" deneyini uyguladık. Sanat etkinliğimizde ip

baskısı yaptık ve baskıların neye benzediği hakkında konuştuk.

Çalışmamız kuruduktan sonra boya kalemlerimizle çalışmamızı

tamamladık. Aynı çalışmada farklı farklı şeyler görmek oldukça

keyifliydi.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımızda “Ö ve R” seslerini

öğrendik ve bu seslerin geçtiği hikâyeler dinleyerek kelime türetme

oyunu oynadık. Okul olgunluğu ve matematik çalışmalarımıza

devam ettik. Müzik etkinliğimize başlamadan önce zıt kavramlar

hakkında sohbet ettik. Ardından “İlk Eşim Son Eşim” Orff

çalışmasını öğrendik ve keyifle oynadık.



Hazırlık Grubu

Karın gelmesiyle karda oynadık ve “Kardan Adam Yapalım”

şarkısını öğrendik. “Scamper E” etkinliğinde “Yok Etme, Çıkarma”

yöntemini kullanarak etkinliğimizi tamamladık. Oyun ve hareket

etkinliğimizde “Tavşan Kaç Tazı Tut” oyununu oynarken çok

eğlendik. Ardından tavşan maskelerimizi yaparak etkinliğimizi

tamamladık.



Hazırlık Grubu

Bu hafta en iyi şekilde “GEMS Günü” için hazırlandık. Bu oyunları

ailelerimizle oynamak, onlara anlatmak için çok heyecanlıyız.



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu hafta Venüs ve Mars sınıfları olarak heyecanla beklenen GEMS

günümüze hazırlanmak amacıyla eğlenceli ve bilişsel süreçlerimizi

destekleyici etkinliklerimizi tekrar çalışmalarıyla pekiştirmeye

devam ettik.

Öğrenme merkezlerinde oyun saatimizde kendi hayal gücümüzü

kullanarak kurduğumuz oyunların dışında el ve öz bakım

becerilerimizi geliştirici fermuar açıp kapama, düğme ilikleme, çıtçıt

takma vb. materyaller ile çalıştık.



Orta Grup

Türkçe etkinliğimizde “Öfkeyle kalkan zararla oturur” atasözünü

görsellerle inceleyip hayatımızdan örnekler vererek anlamaya

çalıştık. Bu atasözü hepimizde bir kulak aşinalığı sağladı.

Müzik etkinliğimizde “Yedi Adım Dansı” adlı Orff çalışmamızı

gerçekleştirdik. Dinlediğimiz müziğe uygun ritim hareketleri

belirleyerek bunları dans adımlarımız ile birleştirdik. Grup ile

beraber oynadığımız Orff oyunumuzda hepimiz çok eğlendik.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliğinde sudoku çalışmaları gerçekleştirdik.

Grup çalışması ile büyük sudoku üzerinde görsel resimleri uygun

boşluklara yerleştirmeye çalıştık. Ardından öğrendiklerimizin

pekişmesi için sudoku çalışma sayfaları yaptık.

Oyun hareket etkinliğimizde motor becerilerimizi destekleyici bir

parkur oyunu ile eğlenerek ve öğrenerek vakit geçirdik. Denge

tahtası üzerinde yürüme, minderde yuvarlanma, halkalara çift ayakla

zıplamak…



Orta Grup

Bu ayki okuma ve yazmaya hazırlık etkinliklerinde “O” sesini tanımaya

devam ediyoruz. Öğrendiğimiz yeni ses ile ilgili eğitsel videolar

izledikten sonra kelime türetme çalışmaları gerçekleştirdik. Ardından

“O” sesi kitapçığımızda bulunan sesi fark etme, dikkat, yaratıcılık vb.

çalışmaları yaparken hepimiz çok dikkatliydik.

Bizler GEMS günü için çok heyecanlıyız. Heyecanımızı paylaşmak

isteyen herkesi etkinliğimize bekliyoruz.



Küçük Grup

“GEMS Günü” için hazırlıklara başlayan Merkür sınıfı

öğrencilerimiz, hafta sonu ailelerinin katılımı ile gerçekleştirecekleri

eğlenceli etkinlik için çok heyecanlılar.

Düşünme becerileri etkinliklerimize bu hafta da devam ettik. Görsel

okuma etkinliğimizde “Mevsimler” ile ilgili görseli dikkatle

inceledik. Resimler arasındaki benzerlik ve farklılıkları konuştuk.

Öğretmenlerimizin çeşitli alanlara yönelik sorduğu soruları büyük bir

dikkat ve heyecanla yanıtlamaya çalıştık.



Küçük Grup

Müzik etkinliğinde sevdiğimiz şarkılar ve Orff oyunlarını

tekrarlayarak neşeli dakikalar geçirdik. Ayrıca “Beyaz” günümüzü

küçük parti ile kutladık.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde ise sınıf kitaplarımıza

kaldığımız yerden devam ettik.



Küçük Grup

Kitap günü hikâyelerimizi öğretmenlerimizden dinledik ve

arkadaşlarımızın kitaplarından da önemli değerleri ve bilgileri

öğrendik.

Sizler de bizim kadar heyecanlısınız, biliyoruz. GEMS Günü’nde

oynayacağımız birbirinden eğlenceli oyunlarda görüşmek üzere…



GEMS

Bu hafta GEMS etkinliklerinde tüm gruplar ile 11 Ocak 2020

Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz "7. Geleneksel GEMS Veli-

Öğrenci Etkinliği"miz için hazırlandık. Öğrencilerimizin emin

adımlarla ilerlediği matematik-fen okuryazarı olma yolculuğundaki

farklı etkinlikleri uygulayarak göreceğiniz ve paylaşımlarda bulunma

fırsatını yakalayacağınız bu etkinlik için hepimiz çok heyecanlıyız.



GEMS



GEMS



GEMS



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz ile beş duyu organımız

hakkında sohbet edip, duyu organlarımız ile neler yapabildiğimizi

deneyimleyerek öğrenmeye çalıştık.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz “Transportation” temasını oyunlar

oynayarak ve tekrar çalışmaları ile sonlandırdılar. Eğlenerek

öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.



İngilizce

Küçük grup öğrencilerimiz kağıttan yapılmış oyuncak kutularına

kendi boyadıkları oyuncakları yerleştirip bununla ilgili mini

sunumlarını gerçekleştirdiler. Ayrıca oyuncaklar temamıza yönelik

temposu yüksek keyifli oyunlar oynadık.



İngilizce



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta Ayın Ressamı Pablo

Picasso’nun eserlerini inceledik. Pelur kağıtlarla oluşturduğumuz

zemin üzerine kübik portreler adlı etkinliğimizi gerçekleştirdik.



Müzik



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta öğrencilerle “Beslenme Dostu Okul

Projesi” kapsamında “Müzik ruhun gıdasıdır.” sloganıyla "Beden

Perküsyon" çalışması yapıldı.



Müzik



Müzik



Müzik



Müzik



Müzik



Müzik



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde konumuz; top atma, tutma

ve hedefi vurma çalışmalarıydı. Topları kullanarak bireysel ve eşli

çalışmalar yaptık. Ders sonunda oynadığımız hedefi vurma oyunuyla

öğrendiklerimizi pekiştirdik.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Kulüpler

Bale Kulübü'nde bu hafta yıl sonu gösterimiz için çalışmalarımıza

devam ettik.

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak Jimnastik Kulübü'nde değişik takla

stilleri öğrendik.



Kulüpler

Bu hafta Perküsyon Kulübü'nde yeni ritimler öğrendik.

Dans Kulübü'nde bu hafta gösterimiz için hazırlıklara başladık.



Kulüpler

Görsel Sanatlar Kulübü'nde bu hafta pastel boya kazıma tekniğini

tanıdık.



1. Sınıflar 

Daha bir haftamız var. Heyecanlıyız ancak öğrenmeye de devam

ediyoruz. “H” ve “V” seslerini merak ediyorduk. Rüzgarın

esmesini, yorulduğumuzda “Ohh” çekmeyi de keyifle yazdık,

okuduk. Artık okumaya da başladık. Farklı kitapları okumak

güzelmiş.

Öz bakım becerilerimiz 1.sınıfa başladığımızdan daha başarılı.

Temizlik işlerimizi kendimiz yapabiliyoruz. Bununla ilgili olarak

yaptığımız dramalara da çok güldük.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

ZAMANI ÖLÇÜYORUZ

2. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta matematik dersinde “Tam,

yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.” kazanımı doğrultusunda

saat okuma çalışmaları yaptılar. Bu çalışmada “Match It! Time” adlı

kutu oyunu ile eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadılar. Ellerindeki

saat görselleri ile okunuşlarını tam, yarım, çeyrek ve diğer ara

saatleri “geçiyor ve var” sözcüklerini de kullanarak eşleştirdiler.

Saat okuma çalışmalarını zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi

açıklama ve zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözme

çalışmaları ile sürdürdüler.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

TOPRAK IŞIK İLE KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ

Öğrencilerimizin büyük ilgisini çeken “Çiftçi Karıncalar Köleci

Karıncalara Karşı”, kitabının yazarı Sayın Toprak Işık, okulumuzu

ziyaret etti ve 3. sınıf öğrencilerimizle buluştu. Öğrencilerin

sorularını yanıtlayan Işık, yazarlık serüvenine nasıl başladığını

anlattı. Çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren yazar, söyleşi

sonrasında çocukların kitaplarını da imzaladı.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta fen bilimleri dersimizde öğrendiğimiz

“Maddenin Özellikleri” konusu ile bağlantılı olarak grup

çalışmamızda seçtiğimiz bir maddenin özelliklerini belirledik.

Grup arkadaşlarımız ile görev paylaşımında bulunduk. Seçtiğimiz

maddenin özelliklerini arkadaşlarımız ile karar verdik ve afişimizi

panomuza astık. Etkinliğimizi zevkli bir şekilde tamamladık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

1. sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerimizde bu hafta,

kitabımızda yer alan konuşma diyaloglarını ikili çalışmalarla

karşılıklı canlandırdılar. Öğrencilerimiz müzik eşliğinde “Musical

Chairs” oyunu oynarken aynı zamanda eğlenerek, öğrenilen

konuları pekiştirdiler.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

2. sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerimizde bu hafta, Okullarda

Orman Programı kapsamında “Plant a Tree” başlıklı bir kitap ayracı

tasarladık. Günlük ve haftalık rutinlerimiz hakkında bir “Class

Survey” yaptık ve sınıf genelinde arkadaşlarımıza rutinleri

hakkında sorular sorduk ve cevapları not alarak etkinliğin ardından

sınıf arkadaşlarımızla paylaştık.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Görsel Sanatlar

İlkokul 3. sınıflar görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta, Okullarda

Orman Projesi kapsamında ekosistem ve biyoçeşitlilik konulu

etkinliğimizi gerçekleştirdik. Canlıların ekosistemdeki yerleri için

grup çalışmaları oluşturduk.



Satranç

2. sınıflar arası düzenlediğimiz satranç turnuvamız sona erdi.

Turnuvanın 1.si 2/C sınıfından Mehmet Ömer Uşakpınar,

2.si 2/D sınıfından Mert Boran, 3. olan öğrencimiz ise 2/B

sınıfından Mehmet Doğu Ergin oldu.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Satranç



Beden Eğitimi

İlkokul 2. sınıflarımızla bu hafta yeni bir oyun olan «Kaleli Yakan

Top» oynadık.



Beden Eğitimi



Bilişim Teknolojileri

Bu hafta bilişim teknolojileri dersinde 2 ve 3.sınıf öğrencilerimiz ile

Microsoft Word programı kullanarak klavyenin kısayol tuşlarının ne

olduğunu ve bu tuşların görevlerini anlatan bir tablo tasarladık.



Bilişim Teknolojileri



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Domino Treni ile Toplama”

adlı etkinliği gerçekleştirdiler.



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Domino Oyunu” adlı etkinliği

gerçekleştirdiler.



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Dominolar ile Kare Bulmaca”

adlı etkinliği gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde «Ses ve Işık»

ünitesinin ikinci deneyi olan “Deney Tüplerinden Müzik

Enstrümanı Yapıyorum” adlı deneyi uyguladılar.



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Manyetik

Alan ve Manyetik Cisimler” adlı deneyi yaptılar.



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

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

dişli çarkların kullanıldığı ve tekerleklerin bu dişli çarklar sayesinde

dönebildiği arabalar tasarladık.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz “Söz Sanatları” konusunu

etkinlikleriyle işlediler. “Classtools” uygulamasını kullanarak

cümlede anlam konusu ile ilgili eğlenceli bir oyun oynadılar. “Mutlu

Prens” kitabının çalışmalarına devam ettiler. Okullarda Orman

Projesi kapsamında “Orman” konulu hikâyeler yazdılar. Kütüphanede

Feyza Hepçilingirler’in “Off, Dilim!” kitabını okumaya başladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “İsimler” konusuyla

başladılar. “Mikro Defter”lerindeki etkinlikleri tamamlayıp Morpa

Kampüs’ten izledikleri videolarla konuyu tekrar ettiler. Geçtiğimiz

haftalarda bitirdikleri “Sözcükte Yapı” konusunu tekrar etmek

amacıyla ÜDS-3’e girdiler. “Şimdiki Çocuklar Harika” kitap

çalışmalarını tamamlayan öğrencilerimiz, kütüphanede

“Büyüyünce Ne Olacaksın?” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Zarflar” konusunu

pekiştirebilmek için test çözdüler. “Sözcüklerin Gücü” adlı

dinleme metnini içerik yönünden inceleyerek metinden hareketle

görme engelli bireylerin yaşamları ve yaşadıkları zorluklar

hakkında daha fazla bilgi sahibi oldular. “Adamı Zorla Ederler”

kitabına ilişkin soruları yanıtladılar. Kütüphanede “Çizgili

Pijamalı Çocuk” kitabını okudular.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, LGS-7’yi de başarıyla

tamamladılar. Öğrencilerimiz bunun yanı sıra “Fiilde Çatı”

konusunu pekiştirmeye yönelik etkinlik ve testleri de yanıtladılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Ondalık Kesirler”

konusunu işleyerek konu ile ilgili alıştırmalar yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz “Ondalık Gösterimler” konusuna

giriş kısmında geçen sene öğrendiklerini hatırlatmak amacıyla

“Hafıza Kartı Oyunu” oynayarak ondalık gösterimleri kesirlerle ve

yüzdelerle eşleştirdiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle “Oran ve Orantı” konusuna giriş

yaptık. Konu ile alakalı alıştırmalar yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle “Doğrusal Denklemler”

konusuna devam ettik. “Eğim” konusuna giriş yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, Türkiye’de Görülen

İklimleri özetleyen video izledik. “İnsanlar, Yerler ve Çevreler”

ünitesi kapsamında “Nüfus ve Yerleşme” konusunu akıllı tahta

sunumları ve görselleri üzerinden işledik. Nüfusun dağılışını

etkileyen faktörleri dünyanın farklı bölgelerinden örneklerle

pekiştirdik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Kültür ve Miras”

ünite konuları tekrar edildi. “Dünya’nın Neresindeyiz?” konusu

işlendi.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle Türkiye’de nüfusun

dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik

özelliklerini, Türkiye’nin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde

coğrafi konumunun önemini yorumladık. Tablolar ve grafiklerden

yola çıkarak ülkemizin nüfus özelliklerini inceledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Atatürkçülük ve

Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesine ait “Çağdaşlaşan Türkiye’nin

Temeli: Atatürk İlkeleri, Laiklik ve İnkılapçılık İlkesi, Siyasi

Alanda Yapılan Yenilikler, Saltanatın Kaldırılması, Ankara’nın

Başkent Olması, Cumhuriyet’in İlanı” konularını işledik. Ayrıca bu

hafta GPÇ-18 çalışmalarını kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta,

“Madde ve Değişimi» ünitesine ait ısı alışverişi ve hâl değişimi

konuları işlendi. Konunun pekişmesi için laboratuvar çalışması

olarak ısı alışverişi deneyi ve termometre ile sıcaklık ölçümü

yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

“Madde ve Isı” ünitesinden yoğunluk kavramını, birimini, madde

için ayırt edici bir özellik olduğunu işlediler. Konunun pekişmesi

için laboratuvar çalışması olarak birbiri içinde çözünmeyen

sıvıların yoğunluklarını deneyler yaparak karşılaştırdılar

Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde «Saf Madde

ve Karışımlar» ünitesine ait karışımlar konusu işlenmiştir.

Laboratuvar çalışması olarak farklı bileşiklerin molekül

modellerini plastik kapaklar kullanarak yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde «Maddenin

Isı ile Etkileşimi» konusunu işleyerek eşit kütleli farklı maddelerin

sıcaklık değişimlerini, farklı miktarlardaki suların sıcaklık

değişimlerini, hâl değişim ısısını öğrenerek konuya ait deneyleri

laboratuvarda yaparak değişkenleri belirlediler. Isınma ve soğuma

grafikleri üzerinde erime ısısı, buharlaşma ısısı ve erime sıcaklığı

gibi kavramları yorumlayan öğrencilerimiz konuyu pekiştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Bilişim Teknolojileri Zümresi

Bu hafta bilişim teknolojileri dersinde 5 ve 6.sınıf öğrencilerimiz

ile Microsoft Excel programı kullanarak farklı satır ve sütunlardaki

verileri birleştirmeyi, grafik eklemeyi ve filtre uygulaması

yapmayı öğrendik.



Bilişim Teknolojileri Zümresi



Kulüpler

Bu hafta STEAM Kulübü’nde 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz ile

grupça yapmış olduğumuz ve yarışmalara katılacağımız projelerin

prototip çalışmalarını yürüttük. Mekanizmalar ile prototipleri

birleştirdik.



Kulüpler
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