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Anaokulu öğrencilerimizin gelişim raporları, sınıf ve İngilizce öğretmenleri tarafından yapılan değerlendirmelere göre hazırlanmış ve bugün

öğrencilerimize dağıtılmıştır.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin karneleri; Milli Eğitim Bakanlığı “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” gereğince

ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflardaki öğrencilerimizin başarısı ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders

etkinliklerine katılımlarıyla öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre "Çok İyi", "İyi" ve "Geliştirilmeli"

şeklinde gösterilmiştir. İlkokul 4. sınıflar ve ortaokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızdaki öğrencilerimizin başarısı ise sınavlarla ders etkinliklerine

katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilmiştir.

“2019-2020 Voleybol Yıldız Kızlar İstanbul Şampiyonası”nda, grup eleme müsabakalarında oynadığı 3 maçı da kazanıp 3. Bölge A grubunu 1.

tamamlayan Yıldız Kız Okul Voleybol Takımımız Kartal Bahçeşehir Koleji ile oynadığı maçı 3-1 kaybederek şampiyonada son 12 takım arasına

kalma şansını son anda kaybetmiştir. Öğrencilerimizin gösterdiği mücadele ve emeklerinden dolayı tüm sporcu kızlarımıza teşekkür ederiz.

Ortaokul Küçük Erkek Satranç Takımımız; İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası İl

Müsabakaları çerçevesinde, 14 Ocak 2020 tarihinde, 47 okulun katımı ile gerçekleştirilen müsabakalarda tüm maçları yenerek 1. Bölge Birincisi

olmuş ve İstanbul ilinde ilk on sekiz takım arasına girmiştir. Takımımız bu sonuçla “İstanbul Final Müsabakaları”na katılmaya hak kazanmıştır.

Tüm sporcu öğrencilerimizi ve Satranç Öğretmenimiz Şükran YİĞİT’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, 15 Ocak Çarşamba günü “Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi”ni ziyaret etmişlerdir. Bu

gezi sayesinde öğrencilerimiz, bilgi okuryazarı bireyler olarak yetişmenin önemini bir kez daha hatırlamış oldular.

15 Ocak Çarşamba günü, ortaokul öğrencilerimizi internetin riskleri ile ilgili bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına “Güvenli İnternet

Kullanımı” konulu seminer verilmiştir. Güvenli internet kullanımı ile ilgili öğrencilerimize paylaşım yapan Sayın Ahmet Halim KÖMÜRCÜ’ye,

Sayın Gökhan BOZDOĞAN’a, Sayın Av. Emre ERGİN’E katkılarından ötürü çok teşekkür ederiz.

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

Müsabakaları çerçevesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde, Özel Bilfen Koşuyolu Ortaokulu ile oynadığı final karşılaşmasını 54-33 kazanarak Üsküdar

ilçesinde şampiyon olmuştur. Takımımız bu sonuçla “Bölge Müsabakaları”na katılmaya hak kazanmıştır. Tüm sporcu öğrencilerimizi ve

Basketbol Antrenörümüz Sayın Buğra OĞUZ’u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

16-19 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uludağ Kayak Kampı’na katılan öğrencilerimize keyifli bir kamp dönemi diliyoruz.

Okulumuzda bu dönem için tüm akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz planlamalar dâhilinde gerçekleştirilmiştir.

Yarıyıl tatilinde öğrencilerimize kitap okuma, tiyatro izleme, müze ve sergi gezileri gibi önerilerde bulunulmuştur. Öğrencilerimizin yarıyıl

tatillerini ilgi alanlarına zaman ayırarak yeni döneme hazır bir şekilde başlangıç yapmalarına katkı sağlayacak; sanat, kültür, spor ve bilim

faaliyetleriyle verimli geçirmelerini tavsiye ediyorum.

İçinde bulunduğumuz eğitim ve öğretim yılının 1. dönemini başarılı çalışmalarıyla sonlandıran öğrencilerimizi kutlarken bu başarıların

oluşmasında emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür eder, sağlıklı ve mutlu bir tatil geçirmenizi dilerim.

2. dönem eğitim ve öğretim çalışmalarımız 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

Saygılarımla,

E. Aybars ŞEHİRTAY

Okul Müdürü

Değerli Velimiz,

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 1. dönemi bugün sona ermiştir. Öğrencilerimizin dönem boyunca katıldıkları eğitim ve

öğretim çalışmalarındaki başarıları, kişisel ve sosyal beceri gelişimleri sınıf ve branş öğretmenlerimiz tarafından

değerlendirilerek anaokulumuzda gelişim raporlarında, ilkokul ve ortaokulumuzda karnelerinde belirtilmiştir.



Karne Günü

Bu haftaki heyecanımız bitmedi. Sınıfa gelen anne ve babalarımızı

görünce çok sevindik. Coşku içerisinde karnelerimizi almanın

mutluluğunu yaşadık. Yaşasın okulumuz, yaşasın tatil…



Karne Günü



Karne Günü



Karne Günü
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Karne Günü



Karne Günü



Tebrik

“ORTAOKUL KÜÇÜK ERKEK BASKETBOL TAKIMI”MIZIN 

BÜYÜK BAŞARISI

“Ortaokul Küçük Erkek Basketbol Takımı”mız; İstanbul Gençlik

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası

İl Müsabakaları çerçevesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde, Özel Bilfen

Koşuyolu Ortaokulu ile oynadığı final karşılaşmasını 54-33

kazanarak Üsküdar ilçesinde şampiyon olmuştur. Takımımız bu

sonuçla “Bölge Müsabakaları”na katılmaya hak kazanmıştır. Tüm

sporcu öğrencilerimizi ve Basketbol Antrenörümüz Sayın Buğra

OĞUZ’u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Tebrik



Tebrik

“ORTAOKUL KÜÇÜK ERKEK SATRANÇ TAKIMI”MIZIN 

BAŞARISI

Ortaokul Küçük Erkek Satranç Takımımız; İstanbul Gençlik

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası

İl Müsabakaları çerçevesinde, 14 Ocak 2020 tarihinde, 47 okulun

katımı ile gerçekleştirilen müsabakalarda tüm maçları kazanarak 1.

Bölge Birincisi olmuş ve İstanbul ilinde ilk on sekiz takım arasına

girmiştir.

Takımımız bu sonuçla “İstanbul Final Müsabakaları”na katılmaya hak

kazanmıştır. Tüm sporcu öğrencilerimizi ve Satranç Öğretmenimiz

Şükran YİĞİT’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Tebrik



Tebrik



Kütüphane Ödülleri

Geleneksel Dönem Sonu kütüphane Ödüllerimiz

Öğretim yılımızın 1. döneminde kütüphanemizin her fırsatta

kullanıldığı verimli bir dönem geçirdik. Okuma kültürünün

kazanılmasında okul kültürümüzün önemli bir parçası olan

kütüphanemizin öğrencilerimiz için önemi de gün geçtikçe daha

fazla anlaşılmaktadır. Dönem sonu kütüphane otomasyon sistemi

kullanım istatistiklerine göre ödül almaya hak kazanan

öğrencilerimiz; ilkokul 1-A sınıfından Derin NAZLI ve ortaokul

2-D sınıfından Elvan KAHVECİ olmuştur.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



İngilizce Tiyatro

Anaokulu hazırlık grubu ve ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimiz,

İngilizce öğretmenlerimizin hazırlayıp sahnelediği “Friendship”

adlı kukla gösterisini izlediler.



Okullarda Orman

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle sosyal bilgiler dersinde

fen bilimleri dersi ile disiplinler arası iş birliği yaparak “Okullarda

Orman” ocak ayı eylem planı doğrultusunda “Ormanlar ve

Biyoçeşitlilik” teması ile ilgili Türkiye’de nüfusun dağılışında

etkili olan faktörlerden yola çıkarak göçün sonuçlarının ormanlar

ve biyoçeşitliliğe etkisini anlatan araştırmalar yaptık. Yaptığımız

araştırmalar doğrultusunda oluşturulan poster ve afiş çalışmalarını

“Okullarda Orman” panosunda sergiledik.



Okullarda Orman



Eko - Okul

Ortaokul 2-C ve 2-D sınıfları koro branşı öğrencileri Eko-Okullar

projesi ile ilgili “Dünya Su Günü” şarkısını müzik derslerinde

öğrendiler. Öğrendikleri şarkıyı sınıf içi etkinliği olarak

gerçekleştirdiler.



Eko - Okul



Gezi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, 15 Ocak 2020 tarihinde

“Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi”ni

ziyaret etti. Gezi sırasında öğrencilerimiz, kütüphanenin çeşitli

bölümlerini gezerek kütüphanenin işleyişi hakkında bilgi sahibi

oldular. Kütüphane görevlileri, kütüphanenin her bölümüyle ilgili

gerekli bilgileri öğrencilerimizle paylaştı.

Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi gezisi

sayesinde öğrencilerimiz, bilgi okuryazarı bireyler olarak

yetişmenin önemini bir kez daha hatırlamış oldular.



Gezi



Gezi



PDR

15 Ocak Çarşamba günü, ortaokul öğrencilerimize yönelik

internetten güvenli bir ortamda yararlanmak, zararlı içeriklere

yönelik koruyucu önlemler almak, internetin riskleri ile ilgili

onları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına “Güvenli İnternet

Kullanımı” konulu seminer verilmiştir. Güvenli internet kullanımı

ile ilgili öğrencilerimizle paylaşım yapan Sayın Ahmet Halim

KÖMÜRCÜ’ye, Sayın Gökhan BOZDOĞAN’a, Sayın Av. Emre

ERGİN’e katkılarından ötürü çok teşekkür ederiz.



PDR



PDR



PDR

16 Ocak Perşembe günü okul bahçemize Okul Aile Birliği

desteğiyle temin edilen çam ağaçlarının dikimi

gerçekleştirilmiştir. Okul Aile Birliği üyelerimiz ve

öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik keyifli bir

şekilde tamamlanmıştır.



PDR



PDR
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GEMS

ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ

GEMS ETKİNLİKLERİNİ VELİLERİNE SUNDU

Özel Beylerbeyi Anaokulu öğrencilerimizin çalışmalarını velileri ile

uygulayabilmesine fırsat tanımak amacıyla 11 Ocak 2020 Cumartesi

günü GEMS çalışmalarından oluşan bir atölye çalışma programı

hazırladık.

Öğrencilerimizin akademik olarak başarıya ulaşırken ebeveynleri ile

daha çok paylaşımda bulunması ve bunun yanı sıra okulda yapılan

etkinliklerin okul dışında da yapılarak hayat boyu öğrenmenin

desteklenmesi amacıyla düzenlenen atölye çalışmalarımızda hem

eğlendik hem de veli, öğrenci ve öğretmen iş birliğinde etkili bir sunum

gerçekleştirmiş olduk.



GEMS



GEMS
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GEMS



Gezi

Hazırlık sınıfları öğrencilerimiz ile bu ayki gezimizi “Kartal Ekmek

Fabrikası”na düzenledik. Her gün kahvaltılarımızda ve sofralarımızda

yediğimiz ekmeğin yapımı için gerekli olan hazırlıklardan evlerimize

ulaştığı son ana kadar hangi aşamalardan geçtiğini gözlemlemek bizler

için ilginç bir deneyim oldu.

Ekmek üretim alanında öncelikle ekmek hamurunun mayalandığını ve

ardından hamurun dinlendirildiği öğrendik. Dinlenen hamurların

makineler tarafından eşit parçalara bölündüğünü ve büyük fırınlarda

pişmesi için belirli bir sıra takip ettiğini gözlemlemek heyecan vericiydi.

Tüm bu süreci ekmek yapan ustalardan dinlemek bizim için oldukça

ilginç ve keyifli bir paylaşım oldu. Günlük olarak üretilen ekmek

miktarını ve ekmeğin birçok aşamadan geçerek sofralarımıza geldiğini

öğrenmek ise hepimiz için şaşırtıcıydı.

Yeni gezilerimizde buluşmak dileği ile…



Gezi



Gezi
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Felsefe Eğitimi

Mars ve Venüs sınıfları olarak ocak ayı felsefe etkinliğimizde “Geri

Dönüşüm” teması kapsamında “Geri Dönüşümcü Michael” adlı hikâyeyi

dinledik.

Öğrencilerimize hikâye sonrasında çeşitli sorular yönlendirerek bu konuda

onların fikirlerini aldık. “Sen bir geri dönüşüm kahramanı olsaydın

özelliklerin neler olurdu? Çevreye başka hangi konularda yardım etmek

isterdin?” vb. sorulardan yola çıkarak düşüncelerimizi resimledik. Felsefe

panomuzda sergilemek için kahramanımız Michael’in görselini tam da onun

görevine yakışır şekilde çeşitli atık materyaller ile hazırladık.

Yeni dönemde yeni felsefe çalışmalarımızda buluşmak üzere…



Felsefe Eğitimi



Demokrasi Eğitimi

Öğrencilerimiz ile dopdolu bir dönemi geride bıraktık. Dönem

boyunca hepimiz çok eğlendik ama bir o kadar da yorulduk.

Yorgunluğumuzu biraz da atmak üzere okulumuzda “Sinema

Etkinliği” düzenledik.

İzleyeceğimiz filme karar vermek için bu ay demokrasi eğitimimizde

tüm öğrencilerimiz ile “Hangi filmi izleyelim?” sorusuna cevap

aradık. Öğrencilerimiz teker teker seçimlerini yaptılar.

Öğrencilerimizin seçimleri sonucunda belirlenen çizgi animasyon

filmimizi perşembe günü anaokulu etkinlik alanında patlamış mısır

eşliğinde izledik. Eğlenceli dakikalar geçirerek dönemi

tamamlamanın mutluluğunu yaşadık. Herkese iyi tatiller dileriz.



Demokrasi Eğitimi
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Demokrasi Eğitimi



Beslenme Dostu Okul Projsi

Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında bu ay tüm yaş

gruplarımızda farklı etkinlikler gerçekleştirmeye devam ettik.

Öncelikle orta grup ve hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ile beyin fırtınası

çalışması gerçekleştirerek “Sağlıklı Beslenme ve Beslenmenin

Önemini” daha fazla vurgulamak ve projemize dikkat çekmek üzere

slogan bulma çalışmaları gerçekleştirdik. Sloganlarımızı görsel

olarak tamamlayacak afiş çalışmalarımız ile etkinliğimizi keyifli hâle

getirdik.

Her sınıfımızın ortak karar ile oluşturduğu sloganlar

değerlendirilecek ve projemizin yeni sloganı yakında sizlerle

paylaşılacak.

Okul hemşiremiz tarafından tüm öğrencilerimize el, yüz ve beden

temizliği hakkında bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirildi. Ardından

öğrencilerimiz, öğretmenleri ile kendi öz bakım alanlarına geçerek el

temizliğinin nasıl yapılması gerektiğini uygulamalı bir şekilde

öğrendiler.

“Müzik ruhun gıdasıdır.” diyerek bu ay müzik derslerimizde beden

perküsyonu gerçekleştirirken hepimiz çok eğlendik.

Son olarak Beslenme Dostu Okul Projemizde görev alan tim üyesi

öğrencilerimiz ile okul yemekhanemizi denetleyerek etkinliklerimizi

tamamlamış olduk.

Yarıyıl tatilimizden sonra yepyeni etkinliklerimiz ile tekrar sizlerle

olacağız.



Beslenme Dostu Okul Projsi



Beslenme Dostu Okul Projsi



Eko Okullar Projesi

Bu ay Eko-Okullar Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler yaptık.

“Evde Su Tasarrufu” konulu video izledik ve video bittikten sonra

gördüklerimizi değerlendirerek sohbet ettik. “Enerji Tasarrufu

Haftası” kapsamında Eko Tim öğrencileri ile “Gereksiz ise Kapat”

dikkat kartlarını sınıflara dağıttık. Kartları gördüğümüz zamanlarda

hatırlamamız gerekenleri konuştuk. “Baraj-Su Enerjisi” deneyi

yaptık ve gördüklerimiz bizi oldukça şaşırttı. “Bilinçli Su Tüketimi”

kapsamında yemekhanede gözlemler yaptık ve gözlemlerimizi

hatırlayarak sınıflarda resimlerini çizdik.

Tatilden sonra değişik etkinliklerde tekrar görüşmek dileğiyle...



Eko Okullar Projesi



Eko Okullar Projesi



Okullarda Orman Programı

Bu ay Okullarda Orman projesi kapsamında tüm yaş gruplarımız “Biyolojik

çeşitlilik nerede?” ve “Biyoçeşitlilik Dünya’da Nasıl Dağılmıştır?” adlı videoları

izlediler ve videolar üzerine sohbet ettiler.

Anaokulu 4 yaş grubu ise “Geri Dönüşüm Hikâyesi” adlı eğitici videoyu

izleyerek beyin fırtınası yaptılar.

Anaokulu 5 yaş grubu ise “Çevki ve Arkadaşları/Geri Dönüşüm” adlı eğitici

videoyu izleyerek eski gazete ya da dergilerden “Kese Kâğıdı” yaptılar.

Anaokulu 6 yaş grubumuz ise “Su Arıtma ” adlı deneyini yaparak su arıtmanın

biyoçeşitliliğe ve geri dönüşüme olan olumlu etkileri hakkında sohbet ettiler.

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

devam ediyoruz. Aralık ayında kâğıdı tasarruflu kullanması sebebiyle Okullarda

Orman bayrağını “Venüs” sınıfı aldı. Okullarda Orman bayrağı sergilenmek

üzere “Venüs” sınıfına tim üyesi tarafından teslim edildi.



Okullarda Orman Programı



Okullarda Orman Programı



Karne

Karnelerimizi küçücük ellerimize aldık ve 1. dönemi başarıyla

tamamladık. Kocaman yüreklerimizde yeni şeyler keşfetmenin,

öğrenmenin ne kadar büyük bir heyecan yarattığını derinden

hissettik. Kısa süreliğine de olsa güzel bir tatil geçirmek üzere

arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle vedalaştık.

2. dönem görüşmek üzere...



Karne



Karne



Karne



Hazırlık Grubu

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak “Genel Tekrar” haftası yaptık.

Dönem boyunca öğrendiğimiz yeni bilgileri ve deneyimleri

hatırlayarak sevdiğimiz etkinlikleri Türkçe etkinliğimizde tekrar

ettik. Birbirimizle sohbet ederken ne çok şey öğrendiğimizi fark

ettik. Bu sohbetten hepimiz çok keyif aldık.



Hazırlık Grubu

Görsel okuma etkinliğinde “Mevsimler” görselinden çalışmaya

devam ettik. Mevsimlerin oluşumu, birbirleri arasındaki farklar

üzerine sorulan sorulara fikir üretmeye çalıştık.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımızda şimdiye kadar

öğrendiğimiz sesleri “Ses Tekrar” oyunu oynayarak hatırladık.

Matematik çalışmalarımıza rakam tekrarı yaparak devam ettik.

Müzik etkinliğimize “İlk Eşim Son Eşim” Orff çalışmasını tekrar

ederken hepimiz çok eğlendik.



Hazırlık Grubu

“Scamper E” etkinliğinde bu hafta da “Yok Etme, Çıkarma”

yöntemini kullanarak beyin fırtınası yaptık. “Bir otobüse binip

koltukların olmadığını gördüğümüzde ne hissederiz?” sorusu üzerine

düşünerek ürettiğimiz fikirleri arkadaşlarımız ile paylaştık. Oyun ve

hareket etkinliğimizde “Sıralı Parkur Oyunu” oyununda çok keyifli

vakit geçirdik. Oyunun ardından dinlendirici bir etkinlik yaparak

bedensel aktivitelerin ardından dinlendirici etkinlik yapmanın önemi

hakkında sohbet ettik.



Hazırlık Grubu

Keyifle bu yıla başladık, oynadık ve eğlendik. Şimdi ise dinlenme

zamanı... Tüm öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller dileriz.

Yeni dönemde yeni heyecanlar ve etkinlikler ile karşınızda olacağız.

Bizi takip etmeye devam edin.



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Venüs ve Mars sınıfları olarak bu hafta çevreye karşı duyarlı olmaya

dikkat çekmek için “Geri Dönüşüm” konusu ile ilgili etkinlikler

yaptık. Türkçe etkinliğinde “Geri Dönüşüm”ün canlıların yaşamlarını

sürdürebilmesi için gerekli olduğunu anlatan kitaplar inceleyerek

sunumlar izledik. Bu konuda bizlere düşen sorumluluklar hakkında

konuştuk. Temamız ile ilgili “Eko Dino” hikâyesini dinledik ve

izlediğimiz eğitsel videolardan yeni bilgiler öğrendik.

Deyim çalışmalarımıza devam ederek “Pire için yorgan yakmak”

deyiminin anlamı ile ilgili konuştuk. Fikirlerimizi paylaştıktan sonra

deyimin gerçek anlamı ve hangi zamanlarda kullanıldığı ile ilgili

sohbet ettik.



Orta Grup

Ardıllık çalışmamızda geri dönüştürülebilen malzemelerin isimlerini

kullanarak hareketlerle birleştirdik ve ritim çalışması yaptık.

Hareketleri yapıp kelimeleri söylemeye çalışırken hepimiz çok

eğlendik.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde öğrencilerimizle “O” sesi

kitapçıklarımıza devam ederken “Nelere ‘O’ diye tepki veririz?”

sorusu ile ilgili beyin fırtınası yapıp birden fazla fikir üretmeye

çalıştık. Fikirlerimizi çalışma kağıdımıza resimleyip sınıfımızda

arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize anlattık. Matematik ve çizgi

kitaplarımızdaki sayfalara çalışmaya devam ettik.



Orta Grup

Oyun ve hareket etkinliğimizde “Geri Dönüşüm Fabrikası” adlı

parkur-eş zamanlılık oyunumuzu oynadık.

Düşünme becerileri etkinliğinde “Sudocolor” adlı kutu oyununu

oynayarak dizide eksik olan renkteki ayıcığı bulup sudokuyu

tamamlamaya çalıştık.



Orta Grup

Eğlenerek, öğrenerek, arkadaşlıklarımızı güçlendirerek ve en önemlisi de

mutluluklarla dolu bir dönemi bitirdik. Bu dönem sonunda ne kadar çok

şey öğrendiğimizi ve ne kadar büyüdüğümüzü görmek bizler için

şaşırtıcıydı. Şimdi ise dinlenme zamanı geldi.

Tüm öğrencilerimize ve siz velilerimize eğlence ve dinlenme dolu iyi

tatiller diliyoruz. Venüs ve Mars sınıflarından sevgilerle…



Küçük Grup

Bilgi dolu, eğlenceli, yoğun bir eğitim ve öğretim döneminin ilk

yarısını geride bırakmak üzere olan Merkür sınıfı öğrencilerimiz, bu

haftayı birbirinden farklı ve öğretici etkinlikler ile tamamladılar.

“Kitaplar Her Yerde” teması ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren

öğrencilerimiz, Türkçe dil etkinliklerinde evden getirdikleri kitapları

arkadaşları ile paylaşarak ve inceleyerek haftaya başladılar. Bu hafta

“Jack ve Fasulye Ağacı” adlı masalı ve kahramanlarını yakından

tanıyan öğrencilerimiz, beyin fırtınası çalışması ile hikâyenin

devamını tahmin etmeye ve tamamlamaya çalıştılar. “Jack yukarıya

tırmandığında ne gördü?” sorusuna cevap arayarak kendi fikirlerini

ürettiler. Müzik etkinliğinde ise “Fasulye Büyüdü” şarkısını

öğrenirken ve söylerken çok eğlendiler.



Küçük Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimizde kitap çalışmalarımızı

yapmayı sürdürdük. Öğretmenlerimizin yönergelerini büyük bir

dikkatle dinleyerek uyguladık.

Düşünme becerileri etkinliklerimizde öğrencilerimiz, bu hafta

“Bremen Mızıkacıları” hikâyesini okuduktan sonra hikâye

kahramanlarının gölgelerinin olduğu dikkat kartlarını incelediler.

Gölgelerin hangi hayvanlara ait olduğu hakkında sohbet ettikten

sonra gölge kartlarında hayvanların konumlarına dikkat ederek

kopyalama çalışması yaptılar.



Küçük Grup

Öğrencilerimiz, “Üç Küçük Domuzcuk” masalını

öğretmenlerimizden dinlediler ve sağlam ev veya dayanıksız ev nasıl

olabilir diye aralarında konuştuktan sonra çeşitli ev resimlerini

projeksiyon ekranından incelediler.

İlk kez okul heyecanı yaşadık; arkadaşlarımızla, sınıfımızdaki

oyuncaklarımızla ve öğretmenlerimizle tanıştık. Yeni yaşantılar

kazandık, yeni bilgiler öğrendik. Çok hızlı geçen bir dönemi

tamamlarken biraz da dinlenmeyi hak ettik.

Tüm öğrencilerimize, velilerimize dinlenecekleri ve bol bol

eğlenecekleri bir tatil diliyoruz.



GEMS

GEMS etkinliğimizde küçük gruplar ile tangram çalışmasını

öğrendik. Matematiksel akıl yürütme ve sonuç çıkarma

becerilerimizin gelişmesi hedefledik.



GEMS

Orta gruplar ile dikkat kartlarını kullanarak işitsel dikkat

becerilerimizi geliştirme çalışmaları yaptık. Bir dönem boyunca

kullandığımız materyaller ile tekrar yaparak öğrendiklerimizi

pekiştirdik ve çok eğlendik.



GEMS

Büyük gruplar ile desene boncuk yerleştirme oyunu oynadık. El-göz

koordinasyonumuzu, mekânsal farkındalığımızı ve yaratıcılığımızı

harekete geçiren bu oyunda keyifli zaman geçirdik.

Eğlenirken öğrendiğimiz bir dönemin sonunda ne kadar çok şey

öğrendiğimizi görmek bizler için gurur vericiydi.

Tüm öğrencilerimize keyif dolu bir tatil dileriz.



GEMS



İngilizce

İngilizce dersimizde öğrendiğimiz bilgileri tekrar ederken çok keyifli

vakit geçirdik. İlkokul öğretmenlerimizden Ms. Magdelana ve Ms.

Bella da bize bu hafta eşlik etti. Getirdikleri kitapları ve materyalleri

incelerken farklı bilgiler öğrenmek heyecan verdi.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz “Clothes” teması ile ilgili oyunlar

oynayıp dönemi eğlenerek ve öğrenerek sonlandırdı.



İngilizce

“Vücudumuz” temasını işlediğimiz küçük grup öğrencilerimiz ile

vücudumuzun bölümlerini kendi bedenimizi örnekleyip yaptığımız

keyifli bir grup çalışması ile öğrenmeye çalıştık.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta Eko-Okullar Projesi

kapsamında atık pillerin geri dönüşümü üzerine bir grup çalışması

oluşturduk.



Müzik

Müzik dersimizde öğrencilerimizle “Beden Perküsyon” çalışması

yapılmasından sonra “Orff Enstrümanları” eşliğinde ritim çalışması

yapmaya devam ediyoruz.



Müzik



Müzik



Müzik



Müzik



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde eğlenceli eğitsel oyunlar

oynadık ve sınıf içi yarışmalar yaptık. İlk dönemi bol bol oyun

oynayarak, öğrenerek ve eğlenerek bitirdik.



Oyun ve Hareket Eğitimi



1. Sınıflar 

Tatilin gelmesini dört gözle beklemek ne güzel. Bu hafta yine öğrenmeye

devam edeceğiz. “Ğ”, “F”, “J” seslerini çok merak ediyorduk. Böylece

öğrenecek sesimiz kalmadı. Ancak biz okumaya geçtik bile… Bundan sonra

okuma metinlerimizi okumaya başlayacağız. Okumada hız kazanmak için

de çok okumamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için “Eğlenceli Notalar”

kitabını da okuduk. Yazarımız Çiğdem GÜNDEŞ ile buluşmamız ve

söyleşimizden keyif aldık.

Karnelerimizi alırken heyecanlanacağımızı biliyorduk çünkü ilk karnemiz

ve büyüklerimiz de bizimle olacak.

Tatil süresince ailemiz ile sinemaya, tiyatroya, sergiye gitmek istiyoruz.

Uykumuzu da unutmamak gerek, bolca uyumalıyız, dinlenmeliyiz. Böylece

döneme daha enerjik başlayabiliriz.

Biz sınıf öğretmenleriniz olarak göstermiş olduğunuz yıl içerisindeki

performansınızdan dolayı her birinizi tebrik ediyoruz. Bol bol oyun

oynayacağınız bir tatil diliyoruz.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

Öğrencilerimiz, okudukları “Dedemin Sihirli Dükkânı” adlı

kitapları ile ilgili yaptıkları çalışmaları bu hafta sundular.

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden yola çıkarak hazırladıkları

birbirinden güzel ve ilginç meslek dalları hakkında birbirlerini

bilgilendiren öğrencilerimiz, sunumları sırasında hayli

heyecanlıydılar. Getirdikleri objeleri arkadaşlarına tanıtmak

sunumun en renkli bölümüydü. Çalışmalarını sınıf panolarında

sergileyerek inceleme fırsatı bulan öğrencilerimiz bu çalışmayı çok

sevdiklerini ifade ettiler. Araştırma ödevlerine verdikleri emekten

dolayı sevgili öğrencilerimize ve desteğinizden dolayı siz değerli

velilerimize teşekkür ediyoruz.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

3.sınıf öğrencilerimizle matematik dersinde öğrenmiş oldukları

çarpma işlemlerini pekiştirmek üzere “Çarpan Kazanır” eğitsel

oyun tekniği uygulanarak çalışma yapılmıştır.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

KORAY AVCI ÇAKMAN İLE KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ

Öğrencilerimizin büyük ilgi ile okudukları “Düşlerin Peşindeki

Çocuk” kitabının yazarı Sayın Koray AVCI ÇAKMAN, okulumuzu

ziyaret etti ve 4. sınıf öğrencilerimizle buluştu. Öğrencilerin

sorularını yanıtlayan Koray AVCI ÇAKMAN, yazarlık serüvenine

nasıl başladığını anlattı. Öğrencilerimizle keyifli bir sohbet

gerçekleştiren yazar, söyleşi sonrasında öğrencilerimizin kitaplarını

da imzaladı.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

Bu hafta öğrencilerimiz, eğlenceli bir parkur oyunuyla bu dönem

öğrendikleri konuları tekrar ettiler.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Üçüncü sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerimizde bu hafta,

kitabımızın okuma parçası ile ilgili grup çalışması yaptık.



Beden Eğitimi

Bu ayki ‘’Sağlık İçin Hareket Et Günü’’ etkinliğimizi

gerçekleştirdik. İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimizle sabah

sporumuzu yaptık.



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



GEMS

1.sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Patern Bloklar ile Kaplama”

adlı etkinlikle hem eğlendiler hem de öğrendiler.



GEMS

2. sınıflar bu hafta “Saatler” adlı çalışmayı gerçekleştirirken tam,

yarım, çeyrek saatler ile ilgili hikâyeler ile günlük hayat

problemlerini çözümlediler.



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Kesirler” adlı çalışma ile

kesirler ve bölme işlemi ile ilişkisini kavrarken verilen sayılar için

kesirler ile eşit paylaştırma yaptılar.



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Ses ve Işık”

konusu ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde maddelerin

suda yüzme, batma ve askıda kalma durumlarını inceledikleri

deneyler tasarladılar.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Mutlu Prens” kitabını etkinlikleriyle

tamamladılar. “Kahoot” uygulamasını kullanarak “Deyim ve

Atasözleri” konusu ile ilgili eğlenceli bir oyun oynadılar. “Masal”

konusunu işleyip “Hayvanlar ve Orman” konulu masal yazdılar.

“Onurluluk” metnini inceleyip metinle ilgili soruları cevapladılar.

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

devam etiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “İsim Tamlamaları”

konusuyla başladılar. Mikro Defter’den ve Morpa Kampüs’ten

etkinlikleri tamamlayan öğrencilerimiz, yaprak testlerle konuyu

pekiştirdiler. “Şimdiki Çocuklar Harika” kitabının çalışmalarını

bitirip “Mektup” türüyle ilgili bilgilerini tazelediler. Kütüphane

dersinde ise “Büyüyünce Ne Olacaksın?” kitabını okumaya devam

ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Zarflar” konusuyla ilgili test

çözerek KAHOOT uygulaması aracılığıyla da konuyu

pekiştirmeye yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiler. “Büyük Mimar

Koca Sinan” metnine ilişkin soruları yanıtladılar ve metinden

hareketle biyografi türünün özelliklerini öğrendiler. Bunun yanı

sıra kütüphanede “Çizgili Pijamalı Çocuk” kitabını okumaya

devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, dönem boyunca öğrendikleri

konuları test çözümleriyle tekrar edip pekiştirdiler. Tüm

öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Ondalık Gösterimler”

konusunu test çözerek pekiştirdik.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıflarda bu hafta öğrencilerimize “Alışveriş

yaparken size verilen fişlerdeki sayılara dikkat ettiniz mi?”

sorusunu yönelterek öğrencilerin paylaşımlarını aldık. Günlük

hayatta ondalık gösterimlerle sıklıkla karşılaştıklarının

farkındalığını sağladık. “Ondalık Kesirlerde Bölme İşlemi” ile

ilgili sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Rasyonel Sayılar”,

“Örüntüler” ve “Denklemler” konularını tekrar edip konu ile

alakalı sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4. sınıflarda “Doğrusal Denklemlerde Eğim” konusunu

işledik. Kaynak kitaplarımızdan soru çözümü yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Çevreler” ünitesinde yer alan “Afetler ve Çevre Sorunları” konusu

kapsamında “Deprem, Sel, Çığ, Heyelan, Orman Yangınları, Hava-

Su-Toprak Kirliliği, Erozyon, Küresel Isınma” gibi başlıca küresel

sorunlar ve bu sorunlara alınabilecek tedbirlerin neler olabileceği

başlıklarını işledik. Bazı doğal afetlerle ilgili Orman Genel

Müdürlüğü tarafından hazırlanan animasyon videosunu izledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Coğrafi Konum”,

“Matematik Konum”, “Özel Konum” ve “Paralellerin ve

Meridyenlerin Özellikleri” konuları işlendi.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle Türkiye’nin demografik

özelliklerini tablolar ve grafiklerden yola çıkarak inceledik. Kısa

adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizin

nüfusu ile ilgili sütun grafikleri oluşturduk. TÜİK’ten yıllara göre

il nüfusları verisine ulaşıp yaşadığımız il olan İstanbul’un son beş

yıla ait nüfus grafiğini hazırladık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Atatürkçülük ve

Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesine ait “Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin

Kaldırılması, Erkan-ı Harbiye Vekaletinin Kaldırılması, 1924

Anayasası: Cumhuriyet’in İlk Anayasası, Hukuk Alanında Yapılan

Yenilikler, Medeni Kanun” konularını işledik. Ayrıca bu hafta

GPÇ-19 çalışmalarını kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta “Madde ve Değişim” ünitesi kapsamında hâl değişimi

konusu işlendi. Konunun pekişmesi için laboratuvar çalışması

olarak buzun erime, suyun kaynama noktasını uygulamalı olarak

yapılıp eş zamanlı hâl değişimi grafiği çizildi.



Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta fen bilimleri dersinde,

“Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesi kapsamında öğrendikleri

yoğunluk kavramını yaptıkları laboratuvar çalışmasında

pekiştirdiler. Çalışma kapsamında sıvıların ve katıların

yoğunluklarını nasıl bulacaklarını deneyerek keşfettiler.

Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

“Karışımları Ayırma Yöntemleri” konusunu işlediler. Homojen ve

heterojen karışımları fiziksel yöntemlerle nasıl ayırabileceğimizi

öğrendiler. Ayrıca laboratuvar çalışması olarak da bileşiklerin

molekül modellerini atom maketlerini kullanarak oluşturdular.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

“Kimya Endüstrisi” konusunu işleyerek Türkiye’de kimya

sanayisinin tarihi, ithalat ve ihracat durumlarının değerlendirilmesi

ve kimya alanındaki meslek dallarını izledikleri sunumlar üzerinde

yorumlayarak konuyu pekiştirdiler.



Yabancı Diller Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersinde tüketim

alışkanlıklarını vurgulayan kitap ayracı çalışması yaptılar.



Yabancı Diller Zümresi

Mr. Stink kitabımızda evsizlik konusunda bilgiler edindik.

Öğrenciler evsizlik hakkında posterler ve sunumlar hazırladı ve

arkadaşlarına sundu. Bu konuyla ilgili bilgi edinmek onlar için çok

eğitici ve yaratıcı oldu.



Beden Eğitimi Zümresi

2019-2020 Voleybol Yıldız Kızlar İstanbul Şampiyonası’nda,

Grup Eleme Müsabakaları’nda oynadığı 3 maçı da kazanıp 3.

Bölge A Grubu’nu 1. tamamlayan Yıldız Kız Okul Voleybol

Takımımız, Kartal Bahçeşehir Koleji ile oynadığı maçı 3-1

kaybederek şampiyonada son 12 takım arasına kalma şansını son

anda kaybetti. Mücadele ve emeklerinden dolayı tüm sporcu

kızlarımıza teşekkür ederiz.
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