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İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz, “Okuma Bayramı”; İlkokul 2.sınıf öğrencilerimiz, “Maziye Yolculuk” ile

ilgili hazırlıklarına başladılar. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz; akademik çalışmalarının yanı

sıra Eko-Okullar, Beslenme Dostu Okul, Okullarda Orman, TÜBİTAK gibi projelerde de hafta içinde birçok

çalışma gerçekleştirdiler.

İkinci dönem pek çok etkinliğin yer aldığı, öğrencilerimizin eğitim ve öğretim açısından daha çok geliştiği

bir süredir. İlk haftadan itibaren yapılan geziler, kulüp çalışmaları ve diğer etkinliklerle derslerde

öğrenilenler pekiştirilerek yavaş yavaş bir üst sınıfa hazırlıklar başlar. Dönem içinde planlanan oryantasyon

çalışmalarıyla öğrencilerimiz bir üst sınıfa uyum sürecine girecekler. Bunların yanı sıra veli toplantıları,

portfolyo ve proje sunumları, Geleneksel Satranç Turnuvası, Geleneksel Fen Bilimleri Proje Yarışması,

Geleneksel Öykü Yarışması, geziler ve törenler gibi pek çok etkinlik yapacağımız ikinci dönemi de

başarıyla tamamlayacağımıza inanıyor; tüm İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Yerleşkesi ailesinin

sağlıklı, başarılı ve mutlu bir dönem geçirmesini diliyorum.

2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen Okul Tanıtım Toplantısı ve Ara

Sınıflar Kabul Sınavı 08 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılacaktır.

Saygılarımla,

Aslıhan DEMİR

İlkokul 3-4. Sınıflar Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

Yoğun geçen bir dönemin ardından iki hafta süren yarıyıl tatilimiz sona erdi, eğitim ve

öğretim çalışmalarımıza kaldığımız yerden başladık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz,

dinlenmiş olarak ve güzel tatil anılarıyla okulumuza döndüler.



Gezi

Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji ve 

Genetik Araştırmalar Merkezi

(İTÜ-MOBGAM)

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu 2.sınıf

öğrencilerimize yönelik 06 Şubat 2020 Perşembe günü İTÜ

MOBGAM’a gezi düzenlendi.

İTÜ MOBGAM’da moleküler biyoloji, biyoteknolojik ve

nanobiyoteknolojik ve genetik konuları ile ilgili temel kavramlar

üzerinde seminer alan öğrencilerimiz, yaptıkları alan gezisi ile

hem sorularını sorma hem de geleceğin mesleği ile tanışma fırsatı

buldu.



Gezi



PDR

Okul Aile Birliğimiz tarafından düzenlenen “Yeni Yıl

Kermesi”nden elde edilen gelirle, Küplüce Mahallesi ve

Beylerbeyi Mahallesi Muhtarlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi

öğrencilere bot ve mont yardımında bulunulmuştur. Destek veren

tüm veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.



PDR



PDR

“Plastik Kapak Toplama” kampanyamız ikinci dönemde de

okulumuz genelinde tüm hızıyla devam etmektedir. Kampanyaya

destek veren tüm veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür

ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.



Hazırlık Grubu

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak “Bu yumurta kimin?” sorusu ile

merak uyandırıcı bir etkinlikle “Penguenler” konusuna giriş yaptık.

Güney yarım kürede yaşayan sevimli dostlarımızın yaşamları ile

ilgili birçok bilgi öğrendik ve etkinlikler gerçekleştirdik.



Hazırlık Grubu

Türkçe etkinliklerinde Antarktika’da yaşayan imparator pengueninin

en büyük penguen türü olduğunu öğrendik. GEMS teması olan

penguenlerle ilgili çeşitli görsel kaynaklar, kitaplar ve posterler

inceledik. “Kimin yumurtası?” sorusu ile dikkat çekici etkinliğimizi

gerçekleştirdikten sonra beyin fırtınası yöntemi ile yumurtlayarak

çoğalan hayvanlar hakkında sohbet ettik. Penguenlerin

yumurtladıklarını öğrendik. Penguenlerin ve yavrularının

yaşamlarıyla ilgili birçok yeni bilgi öğrendik.



Hazırlık Grubu

Oyun ve hareket etkinliğimizde “Uçtu Uçtu” adlı geleneksel oyunla

tanıştık ve sınıfta arkadaşlarımızla oynama fırsatı bulduk.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimizde “Matematik, Okul

Olgunluğu ve Çizgi” kitaplarıyla çalışmalara devam ettik. Ses

çalışmalarında ilerlerken bu hafta “ı, v, d” seslerini tanıma

çalışmaları yaptık. Bu seslerde zamana karşı kelimeler türetmek bizi

heyecanlandırdı.



Hazırlık Grubu

Müzik etkinliğinde bir Orff etkinliği olan “Penguen Dansı” çalışması

yapmak çok keyifliydi.

Sanat etkinliğinde el baskımızdan penguenler oluşturduk.

Oluşturduğumuz penguenleri panomuzda sergiledik.



Hazırlık Grubu

Düşünme becerileri etkinliklerinde “Details” adlı kutu oyunumuzu

oynadık. Bu oyun ile hem görsel dikkatimizin gelişmesine katkıda

bulunduk hem de eğlendik.

Haftaya yepyeni penguen etkinlikleri ile görüşmek üzere…



Orta Grup

Bu hafta Mars ve Venüs sınıfları olarak yeni döneme başlamanın

heyecanıyla okula geldik. STEAM uygulamasının fen, teknoloji,

mühendislik, sanat, matematik basamaklarını kullandığımız “Kum

Havuzu Keşfi” temasıyla haftaya başlayıp dolu dolu tamamladık.

Türkçe dil etkinliğinde Güneş’in etkileri ve gölgeyi oluşturan

durumları konuştuk. Işık sağlayan materyallerle gölgeler oluşturduk.

Her cismin gölgesinin kendisine benzediğini öğrendik.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliklerinde akıllı tahtamızı kullanarak gölge

eşleştirme ve dikkat oyunları oynadık. Güneşli havada güneşten,

yağmurlu havada yağmurdan korunmanın yollarını düşündük ve

resimledik. Çizimlerimizi anlatırken değişik çözümler

bulabildiğimizi fark ettik.



Orta Grup

Matematik etkinliğinde “Bir büyük karenin içine kaç birim kare

sığar? Bir dikdörtgen kaç küçük birim kareden oluşur?" sorularından

yola çıkarak tahminlerde bulunduk. Ölçü birim materyalleriyle

denemeler yaptık ve sonuca ulaştık. Tahmin ettiklerimizle sonucu

karşılaştırdık.



Orta Grup

Sıra "STEAM Kum Havuzu Keşfi" kartlarını uygulamaya gelince

heyecanımız ikiye katlandı. Beş farklı (alüminyum folyo, pamuklu

kumaş, şeffaf naylon, mat plastik, yağlı kağıt) materyalden hangisinin

güneşi ve yağmuru geçirip geçirmediğini deneyimledik. "Bir kum

havuzunu hem güneş hem yağmurdan koruyabilmek için hangi

materyaller kullanılabilir? Kullanılacak materyalin gölgesi ne kadar

alanda gölge oluşturur?" sorularına cevap ararken ölçme çalışmalarında

birimlerden yararlandık. "STEAM Kum Havuzu Keşfi" materyallerinden

çubukları ve çeşitli malzemeleri kullanarak çalışma grubumuzla iş birliği

içinde kum havuzu gölgeliğimizi tasarladık. Hangi gölgenin daha geniş

alanı güneşten koruduğunu karşılaştırdık.



Orta Grup

Biz bir probleme çözüm yolları ararken birçok açıdan baktık, düşündük,

sorguladık, ölçtük, karşılaştırdık, denedik, deneyimledik; uyguladık,

kontrol ettik ve en önemlisi öğrenirken çok ama çok eğlendik. Umarız

tüm eğitim ve öğretim yıllarımız bu merak ve öğrenme isteğiyle keyif

dolu geçer.



Orta Grup

Haftaya yeni çalışmalarla görüşmek dileğiyle…

İyi hafta sonları… 



Küçük Grup

Bu hafta Merkür sınıfı olarak yeni bir döneme başlamanın heyecanı

içindeydik. Tatil boyunca özlediğimiz öğretmenlerimizle ve

arkadaşlarımızla hasret giderdik, sohbet ettik.

Türkçe dil etkinliklerimiz kapsamında içinde bulunduğumuz

mevsimle ilgili sohbet ettik, kış mevsimi ile ilgili hikâyeler

dinleyerek hikâyede geçen olaylar üzerine sohbet ettik. Kış

mevsiminin en sevdiğimiz yanlarını birbirimize anlattık. Drama

etkinliğimizde "Kardan Adam Draması"nı canlandırdık.



Küçük Grup

Sanat etkinliğimizde rengârenk oyun hamurları ile oynayarak

eğlenceli vakit geçirdik. Okuma yazmaya hazırlık çalışmamızda

kitaplarımıza devam ettik.

Düşünme becerileri sınıfımızdaki olay sıralama kutu oyunları ile

olayları oluş sırasına göre sıraladık. Bir hafıza ve dikkat oyunu olan

“Ara-Bul” oyununu büyük bir keyifle oynadık.



Küçük Grup

Müzik etkinliğimizde “Kardan Adam” şarkısını öğrendik ve hafta

boyunca tekrar ettik.

İyice dinlendiğimiz bir tatilin ardından dolu dolu bir hafta geçirdik.

Her gün yeni bilgiler öğrendiğimiz okulumuza tekrar başladığımız

için çok mutluyuz.



GEMS

GEMS etkinliğimizde küçük gruplar ile nohut ve fasulyeleri

ayırırken hem ince motor becerilerimizi kullandık hem de nesneleri

gruplayarak duyusal etkinlik yaptık. Matematik çalışmamız olan

kütükteki kurbağaları sıralarken eğlenceli vakit geçirdik.



GEMS

Orta gruplar ile ışıklı masada gölge çalışması yaptık. Nesneleri

standart olmayan birimler ile ölçtük.



GEMS

Büyük gruplar ile “Penguenler” temasını işledik. Penguenlerin

yaşamları ile ilgili bilgiler edindik. Buzda neden üşümediklerini

sorguladık. Tahmin gücümüzü kullanarak matematik çalışması yaptık

ve çıkarma işlemine giriş yaptık.



GEMS



İngilizce

Hazırlık grubu öğrencilerimiz, bu hafta İngilizce dersinde

yaratıcılıklarını konuşturdukları keyifli çalışmalara imza attılar.



İngilizce

Anaokulu orta grup İngilizce derslerinde “Clothes” konusu

hatırlandı, tatil dönüşü hatırlananlar oyunlarla pekiştirildi.



İngilizce

Bu hafta küçük grup öğrencilerimiz, öğretmenlerinin söylediği vücut

bölümlerini arkadaşlarının vücutlarında bulup olabildiğince hızlı bir

şekilde post-it kâğıtları yapıştırmaya çalıştı. Ayrıca evde aileleriyle

oynayabilecekleri vücudun bölümlerini gösteren bir zar yaptılar.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta geleneksel Türk el

sanatlarımızdan "Ebru Tekniği"ni öğrendik ve rengarenk ebrular

yaptık.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta önce piyano eşliğinde ses aralığını

genişletmek için ses açma çalışmaları yaptık ardından sihirli notalar

eşliğinde şarkılar söyleyerek sözler üzerine ritim çalışmamızı

gerçekleştirdik.



Müzik



Müzik



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde koşu çalışmaları yaptık ve

eğlenceli eğitsel oyunlar oynadık. Yeni döneme enerjimiz yüksek bir

şekilde başladık.



Satranç

Tatil dönüşünde anaokulu satranç derslerimiz, eğlenceli bir şekilde

devam ediyor.



Kulüpler

Orta grup Bale Kulübü öğrencilerimiz derslerine çeşitli ısınma

çalışmalarıyla başladı.

Orta grup Dans Kulübü öğrencilerimiz bu hafta öğrendikleri

hareketleri müzik eşliğinde çalıştılar.



Kulüpler

Orta grup Drama Kulübü'nde beden dili çalışması yaptık.

Orta grup Jimnastik Kulübü‘nde hareketlerimizi öğrenmeye devam

ettik.



1. Sınıflar 

Dinlenerek geldiğimiz okulumuzda arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi ne

kadar çok özlediğimizi de fark ettik. İlk saatlerde arkadaşlarımızla tatil

paylaşımları yaptık.

Hayat bilgisi dersinde sağlıklı beslenmenin bizler için olan önemini

öğrendik. Bilmeden yediğimiz yiyeceklerin vücudumuza ne kadar zararı

olduğunu tartışarak bulduk. Okulumuzda bize verilen yiyeceklerin ne kadar

sağlıklı olduğunu düşündük.

Matematik dersinde paralarımızı tanımaya çalıştık. Alışverişlerimizde ne

çok para kullanıyormuşuz. Acaba paralar nereden ortaya çıktı?

Alışverişlerimizde para dışında başka şeyler kullanabilir miydik?



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

GE0METRİK ŞEKİLLERDEN GEOMETRİK CİSİMLERE

2. sınıf öğrencilerimiz, yarıyıl tatilinden dönüşlerinde matematik

dersine geometri konuları ile başladı. Geometrik şekillerden

geometrik cisimlere doğru keyifli bir yolculuk yaptılar. Kenar, köşe,

ayrıt, düz yüzey, eğri yüzey kavramlarını modeller üzerinde

öğrendiler. Cetvel kullanarak çizimler yaptılar. Geometrik şekillerle

geometrik cisimlerin benzer ve farklı yönlerini modelleri

inceleyerek belirlediler. GEMS dersinde “Hareket Et, Sen de Yap”

etkinliği ile geometrik cisimlerden yapılar oluşturdular. Fasikül ve

kitaplarında yer alan çalışmalarını yanıtlarken konuyu çok

sevdiklerini de dile getirmeyi unutmadılar. Öğrencilerimize sağlıklı

ve başarılı bir ikinci dönem dileriz.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

Bu hafta 3.sınıf öğrencilerimiz, madde konusunu pekiştirmek için

bir etkinlik gerçekleştirdiler. Etkinlikte farklı maddelerin kullanımı

sonucu elde edilen malzeme, eşya, alet ve cisimleri örnekleriyle

tanımış oldular.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta fen bilimleri dersimizde “Maddenin

Hâlleri” konusunu işledik. Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin

özelliklerini öğrendik. Grup çalışması yaparak öğrendiğimiz

özellikleri afiş çalışması şeklinde hazırlayarak sınıf panomuza astık.

Grup çalışmasında öz yönetim becerilerimizi geliştirmek amacıyla

görev paylaşımı, sorumluluk bilinci gibi değerlerin de

gerçekleşmesine özen gösterdik.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

1. sınıflarımız İngilizce derslerinde tatilde hazırladıkları posterleri

sundular ve hazırladıkları videoları izlediler. Ayrıca geçmiş

konuların ve yeni ünite konumuzun pekiştirilmesi için çeşitli

oyunlar oynadılar.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Bu hafta İngilizce dersinde ikinci sınıf öğrencilerimiz sömestir

tatilinde hazırladıkları mevsimlerle ilgili posterlerini sınıfta

arkadaşlarına sundular.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

2. çeyrek dönem boyunca «RazKids» dijital kütüphanemizden en

çok kitap okuyan öğrencilerimiz sertifikalarını aldılar.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Paralarımız” adlı çalışmada

GEMS Group Solutıons ‘‘Coin Count’’(Bozuk Para Sayalım)

etkinliğini gerçekleştirdiler.



GEMS

2. sınıflar bu hafta “Hareket Et, Sen de Yap! Geometrik Şekiller ve

Cisimler” adlı çalışmayı yaparken Orff-Schulwerk ve GEMS ortak

uygulaması ile örüntüler, simetri ve geometrik cisimler konu

başlıklarında pratik yaptılar.



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS «Family Math Making A Fraction Kit»

kesirler seti ile “Kesirler” çalışmasını gerçekleştirdiler. Bu

çalışmada birim kesir kavramı ile etkinlikler yaptılar.



Fen Laboratuvarı

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

ünitesi kapsamında “Yapay Ses Kaynağı Üretiyorum” adlı STEM

çalışmasını gerçekleştirdiler. Ürettikleri yapay ses kaynağı ile ses

kaynağı ve sesin şiddeti arasındaki ilişkiyi keşfedecekleri deneyler

tasarladılar.



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde taşırma kabı

kullanarak amorf yapılı katıların hacim ölçümlerini

gerçekleştirebilecekleri deneyler tasarladılar.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz “Noktalama İşaretleri”nden “Noktalı

Virgül ve İki Noktayı”, “Yazım Kuralları”ndan “De, Ki, Mi’nin

Yazımı” konularını etkinlikleriyle işlediler. “Yaratıcı Yazma ve

Düşünme Becerileri” dersinde “Fabl” türünü inceleyip bu türde bir

masal yazdılar. Kütüphanede şubat ayının tematik kitabı Dursun Ege

Göçmen’in “Bilmecenin İzinde Maceranın Peşinde” kitabını okumaya

başladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya sömestir tatilinde

izledikleri tiyatroların sunumlarıyla başladılar. Keyifle izledikleri

oyunları arkadaşlarına tanıtan öğrencilerimiz, sevdikleri tiyatro

oyunlarını birbirlerine tavsiye etmeyi de ihmal etmediler.

Öğrencilerimiz, “İsim Tamlamaları” konusunu eğlenceli bir

oyunla tekrar ettiler. Mikro Defter’den “Noktalama İşaretleri”ni

tamamlayan öğrencilerimiz, kütüphane dersinde şubat ayı

kitabımız “Sherlock, Lüpen ve Ben” kitabını okumaya başladılar.

Yaratıcı yazma ve düşünme becerileri dersinde geleneksek Japon

şiir türü olan “Haiku”yu öğrenen ve haiku yazan öğrencilerimiz,

yaratıcılıklarını konuşturdular. Tüm öğrencilerimize keyifli bir

dönem dileriz.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Fiilde Yapı” konusunu

kavramaya ve pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. “Yurt

Türküsü” şiirini içerik ve biçim yönünden inceleyerek şiire ilişkin

soruları yanıtladılar. Kütüphanede “Uzun Beyaz Bulut Gelibolu”

kitabını okumaya başladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, LGS çalışmalarına kaldıkları

yerden devam ettiler. “Cümle Türleri” konusu ile ilgili çalışmalar

yapmaya başladılar.



Türkçe Zümresi



Matematik Zümresi

Ortaokul 1.sınıf öğrencilerimizle “Ondalıklı Sayılarda Toplama ve

Çıkarma İşlemi” konusunu işledik. Günlük hayatta karşılaştıkları

ondalıklı sayılardaki işlemleri toplayıp çıkarttılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimiz kek yapımıyla ilgili hazırladığımız

dijital hikâyeyi izlediler. Öğrenciler “Oran”dan yararlanarak kişi

sayısına göre kek malzemesi miktarlarını buldular.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Oran-Orantı”, “Doğru

Orantı” ve “Ters Orantı” konularını işledik. Konu ile alakalı

sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Eşitsizlik” konusunu

işledik. Örnek sorular çözdük.



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 videoyu

izledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Coğrafi Koordinat

Belirleme” ve “Türkiye’nin Matematik ve Özel Konumu” ve

“Kıtalar ve Okyanuslar” konuları işlendi, “Kültür ve Miras” ünite

konuları kapsamında öğrencilerimiz yazdıkları “Tarihsel Empati

Günlükleri”ni okudular.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle tatilde okudukları

“Osmanlı’nın Süper Beyinleri” isimli kitap ile ilgili etkinlikler

yaptık. Kitaptaki bilim insanlarının hayatlarından yola çıkarak her

bir bilim insanı için tanıtım broşürleri hazırladık. Ayrıca

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.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Atatürkçülük ve

Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesine ait “Toplumsal Alanda Yapılan

İnkılaplar, Şapka İnkılabı ve Kıyafette Değişiklik, Tekke, Zaviye

ve Türbelerin Kapatılması, Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişim,

Soyadı Kanunu, Türk Kadınına Toplumsal Alanda Sağlanan

Haklar, Türk Kadınına Siyasal Alanda Sağlanan Haklar”

konularını işledik. Ayrıca bu hafta GPÇ-20 çalışmalarını kontrol

ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta “Madde ve Değişim” ünitesine ait hâl değişimi ve

maddenin ayırt edici özellikleri konuları tekrar edildi. Konunun

pekişmesi için laboratuvar çalışması olarak farklı maddelerin

erime, donma ve kaynama noktaları ölçüldü.



Fen Bilimleri Zümresi



Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

“Madde ve Isı” ünitesi kapsamında yaptıkları laboratuvar

çalışmasında ısı enerjisinin farklı ortamlarda iletim şekillerini

gözlemlediler. Ayrıca yaptıkları ek çalışma ile farklı tür maddelerin

ısı iletim hızlarının farklı olduğunu öğrendiler.

Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

“Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm” konusunu işlediler. Ayrıca

laboratuvar çalışması olarak karışımların ayrılması konusunda

öğrenmiş oldukları ayırma yöntemlerinden buharlaştırma,

yoğunluk farkı ve damıtma ile ayırma deneylerini gerçekleştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Yabancı Diller Zümresi

Çevrim içi İngilizce makale okuma programımız Achieve 3000’i 1.

dönem boyunca her sınıfta en etkili şekilde kullanan 2 öğrencimize

başarı sertifikalarını verdik. Öğrencilerimizi tebrik ediyor,

başarılarının devamını diliyoruz.



Kulüpler

Ortaokul 1 ve 2. sınıflar Satranç Kulübümüzde turnuva

hazırlıklarına devam ediyoruz.
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