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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz, anaokulunda öğrenci uyum süreci için

çalışmalarına devam ederken anaokulu, ilkokul ve ortaokullar ile tüm sınıflarda sınıf

etkinliklerini gerçekleştiriyorlar.

Sınıf öğretmenlerimiz ve PDR birimimiz hafta başında başlatmış oldukları öğrenci ve veli

görüşmelerini sistemli bir şekilde sürdürmektedir. Randevulu öğretmen-veli görüşmelerimiz

yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Öğrencilerimizde güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya

ve beceriler kazandırmaya yönelik yaptığımız kulüp çalışmalarına bu hafta başladık. İlkokul

ve ortaokulumuzda kulüp öğretmenlerimiz, kulüp seçimlerine yardımcı olmak amacıyla

tanıtıcı sunumlar yaptılar. Anaokulu öğrencilerimiz ise tercihlerini yapmadan önce iki hafta

süresince değişik kulüp etkinliklerine katılıp kulüp faaliyetleri konusunda bilgi sahibi

olacaklar.

Öğrencilerimizin bilgi görgü ve yeteneklerini geliştirmelerini, yaparak yaşayarak

öğrenmelerini, çevrelerini, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerini tanımalarını,

bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri amacıyla geziler

planlamaktayız. Öncelikli olarak İlkokul 4 ve Ortaokul 1 ve 2. Sınıf öğrencilerimizin

katılımıyla 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ankara Anıtkabir gezisinin

ve Ortaokul 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimizin katılımıyla 16 – 19 Kasım tarihleri arasında

gerçekleştirilecek olan Almanya’nın Geissen kentinde bulunan “Mathematıkum Bilim

Merkezi” gezisinin hazırlıklarını tamamladık.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Kış Spor Okulu ve Mini Konservatuvar çalışmalarımıza ait

hazırlıklar tamamlanmış olup ayrıntılı bilgilere web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Banu Seval GÖKÇEK

Anaokulu Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

Eğitim öğretim yılımızda ikinci haftayı sonlandırırken öğrencilerimizin coşku

ve heyecanı bizleri çok mutlu etti. Haftalar geçtikçe gelişimlerini fark etmenin

bizler kadar siz velilerimizi de mutlu edeceğine inanıyoruz.



PDR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bu hafta anaokulunda,

tüm sınıflarda öğrencilerimize "Rehberlik Bölümü"nü tanıtarak rehber

öğretmenin görevlerinden bahsettik. Öğrencilerimizle hangi durumlarda, nasıl

yardım istemeleri gerektiği konusunu konuştuk. Öğrencilerin birbirleriyle de

kaynaşmalarını sağlayan tanışma – kaynaşma oyunları oynadık.



PDR



PDR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü uzmanları olarak,

çalışmalarımıza ve mesleki gelişimimize destek olmak adına Klinik Psikolog

ve Psikanalist Dr. Neslihan ZABCI ile yürütülen süpervizyon çalışmalarımıza

yeni eğitim ve öğretim yılımızda da devam ediyoruz.



SÖYLEŞİ

AŞKIN GÜNGÖR İLE SÖYLEŞİ

Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel serisinin ilk kitabı olan “Gizemli Şeyler

Dedektifi Bol Bel’in İnanılmaz Serüvenleri-Sözcük Korsanı” kitabının atölye

çalışması, ortaokul ikinci sınıf öğrencilerimizle 19 Eylül Perşembe günü

kitabın yazarı Aşkın Güngör tarafından oditoryumda gerçekleştirildi.

Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel, okura “Mevhaba” dediği ilk kitap olan

Sözcük Korsanı'nda İstanbul'un bir kısmını etkisi altına alan konuşamama

sorununu çözmeye çalışıyor. Bu olayda yardımcıları, Büyük İlköğretim

Okulunun beş afacan öğrencisi. Bol Bel olayı çözerken hayal gücüyle

yapılmış gizemli nesneleri de kullanıyor. Hem de okura kahkaha attırarak

yapıyor bunu.

Atölye çalışmasında Aşkın Güngör, öğrencilerle bilgi alışverişinde bulunarak

kitabı tüm yönleriyle çözümledi. Yazarımız, çalışmanın sonunda öğrencilerden

bir bulmacayı çözümlemelerini istedi. Bulmaca öğrencilerimizi bir hayli

uğraştırdı. Öğrencilerimiz, bu etkinliklerle kitabı daha iyi kavramakla

kalmayıp kitapla ilgili kafalarında oluşan soruların da cevaplarını bulma fırsatı

yakaladılar.

Aşkın Güngör’ün öğrencilerimizin kitaplarını imzalamasıyla atölye

çalışmamız sona erdi.



SÖYLEŞİ



SÖYLEŞİ



SÖYLEŞİ



Hazırlık Grubu

Çok eğlenerek geçirdiğimiz oryantasyon haftamızın ardından

sınıfımıza, öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza biraz daha alışmış

şekilde yeni haftamıza başladık.

Bu hafta, sınıf ortamının ve okulun toplumun bir parçası olduğundan,

bu sebeple sınıf ve okulumuzda bazı kuralların olması gerektiğinden

bahsettik. Hep birlikte ihtiyacımıza uygun olan kuralları belirledik.



Hazırlık Grubu

“Ben ve Sosyal Çevrem” temamız kapsamında bizi biz yapan

özelliklerimizden bahsedip birbirimizden farklı olduğumuzu fark

ettik.

Düşünme becerileri sınıfımızda “Habitatül ve Kapla”

oyuncaklarımızı tanıyarak, matipülatif çalışmalar yaptık.



Hazırlık Grubu

Sanat etkinliğimizde ailemizin resmini yapıp çerçevemizi süsledik.

Müzik etkinliğinde “Tüyden Hafif Prenses ve Şişman Kral” orff

çalışmasını yaptık.

Öğrenme merkezlerinde planlama yaparak oyunlar oynadık.

Dokuztaş oyunuyla bahçenin tadını çıkardık.



Hazırlık Grubu

Bir haftamızı da bol eğlenceli, paylaşarak ve keyifle geçirdik.

Haftaya görüşmek üzere… 



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu hafta Mars ve Venüs Sınıfı öğrencileri olarak “Ben Kimim?”

teması kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.

Adımızın, cinsiyetimizin ne olduğu; hoşlandıklarımız,

hoşlanmadıklarımız, görüntümüz, bizi biz yapan özelliklerin neler

olduğu hakkında sohbet ederek konu ile ilgili kitapları inceledik.



Orta Grup

Bilişsel işlemlerden biri olan ardıllık alanımızı geliştirmek için

haftanın günlerini öğrenerek doğru sırada söylemeye başladık.

Değerler eğitiminde “Sevgi” değerini işledik. Ailemizin

fotoğraflarını okula getirdik. Bu fotoğrafları inceleyerek

arkadaşlarımıza, ailemize duyduğumuz sevgiden bahsettik.



Orta Grup

Sanat etkinliğinde “Ben ve Özelliklerim” konulu çalışmamız ile

kendi özelliklerimizi resimleyip çocuk figürünü çeşitli materyallerle

renklendirdik. Bu hafta “Düşünme Becerileri” dersinde “Luister

Lotto” sesleri tanıma oyunuyla farklı sesleri pür dikkat dinleyerek bu

seslerin görsellerini bulmaya çalıştık. “Habitadule” oyunumuzla yeni

şekiller oluştururken çok eğlendik. Yaratıcılık etkinliğimizde çubuk

ve geometrik şekilleri kullanarak çeşitli resimler ortaya çıkardık.



Orta Grup

Müzik etkinliğinde “Ben Benim” şarkısını öğrendik. Şarkı eşliğinde

dans etmeyi ihmal etmedik. “Simamma Ka” orff çalışmamıza keyifle

katıldık.

Oyun etkinliğinde “Küçük Dostum” ve “Nesne Dolaştırma” adlı

oyunları oynarken çok eğlendik. Hava şartları uygun oldukça

bahçede, öğrendiğimiz oyunlarımızı da oynamayı ihmal etmedik.

Bu haftamızı da yeni bilgilerle ve mutlulukla bitiriyoruz.

Önümüzdeki hafta yapacağımız eğlenceli etkinliklerde görüşmek

üzere…

İyi tatiller…



Küçük Grup

Bu hafta Merkür Sınıfı olarak hikâyeler ve sunumlar yardımı ile

okulumuzda, sınıfımızda nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik.

“Drama ve Oyun Etkinliği”mizde “Kahkaha Oyunu” ve

“Hoplayalım Zıplayalım” oyunu ile birbirimizi tanımaya devam ettik.



Küçük Grup

“Türkçe Dil Etkinlikleri”nde “Aç Tırtıl” kitabımızı okuduk. Bu

etkinliğin devamı olan sanat etkinliğinde ise kendimize aç tırtıllar

yaptık ve aç tırtılın neler yediği, neler hissettiği hakkında sohbet

ettik.

Bu hafta yeni başladığımız duyusal beceri etkinliklerimizle,

öğrencilerimizle duyusal kumlarımızı keşfettik. Şeker ve nişasta

karışımı ile renklendirdiğimiz yumuşak kumlarımızın içindeki küçük

hayvanları el göz koordinasyonumuzdan faydalanarak bir materyal

yardımıyla bulduk. İlerleyen günlerde tekrar duyusal etkinliklerimize

yer vereceğiz.



Küçük Grup

Okuma yazmaya hazırlık çalışmamızda "Büyük-Küçük" kavramları

ile ilgili çalışmalar yaptık. Sınıfımızdan büyük ve küçük olan

nesnelere örnekler bulduk.

Uzun süren bir uyum sürecini keyifle tamamlayıp hafta sonu tatiline

mutluluk içerisinde giriyoruz.

Önümüzdeki hafta yapacağımız eğlenceli etkinliklerde görüşmek

üzere…

İyi tatiller…



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz ile renkleri ve sayıları

hatırlamaya çalışıp “Musical Hat” adını verdiğimiz keyifli bir grup

oyunu oynadık.



İngilizce

Anaokulu 5 yaş grubu öğrencilerimiz, İngilizce dersinde renkleri ve

sayıları eğlenceli oyunlarla hatırladılar.



İngilizce

Küçük grup öğrencilerimiz ile bu hafta İngilizce dersinde birbirimizi

tanımaya çalışıp, halka olup dans ettik ve çok eğlendik.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta piyano ve ritim çalgıları eşliğinde şarkılar

söyleyerek kaynaşma oyunları oynadık ve dans çalışmaları yaptık.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta Peter Reynolds’ın “Nokta”

adlı kitabını okuduk, Japon Ressam Yayoi Kusama’nın noktalı

eserlerini inceledik ve spongy boyalarımızla noktalama etkinliğimizi

gerçekleştirdik.



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde Merkür Sınıfı ile eğlenceli

tanışma oyunları oynadık ve boy-kilo ölçümlerini tamamladık. Orta

grup ve hazırlık grupları ile de "Sıçrama-Sekme" çalışmaları ile

hayvan taklidi yürüyüşler yaptık.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Oyun ve Hareket Eğitimi



Bilişim Teknolojileri

Küçük grup öğrencilerimizle eğitsel oyunumuzda el–göz

koordinasyonu çalışmaları yaptık.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



GEMS

Anaokulu öğrencilerimiz, GEMS sınıfındaki materyalleri tanıyıp

keşfetmeye devam ettiler. Gözetimli keşif yöntemi ile öğrencilerimiz

öğrenime doğrudan katılım sağladılar. Öğrencilerimizin materyallere

odaklanıp eşleştirme, karşılaştırma, gruplama yaparken bir yandan da

küçük kas kullanımını gerektiren hareketlerini geliştirmeleri

amaçlanmıştır.



GEMS



GEMS



1. Sınıflar 

İlkokul 1. sınıflar olarak bu hafta fiziksel özelliklerimizdeki

benzerlik ve farklılıklarımızı öğrendik. “E-e” sesini hissetme,

tanıma ve yazmaya yönelik eğlenceli çalışmalar yaptık. Uzamsal

ilişkilerle ilgili kavramları neşeli oyunlarla öğrendik.

Yeteneklerimizi ortaya koymak, ilgi alanlarımızda keyifli çalışmalar

yapmak için hazırlanan kulüp tanıtım sunumlarına katıldık.

Haftamızı mutlulukla tamamladık.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

SAYILARI MODELLEDİK

İlkokul 2. sınıf öğrencileri matematik dersinde “İki Basamaklı

Doğal Sayılar” konusunu işlediler. Sayıları okuma ve yazmaya

modelleme çalışmaları ile devam ettiler. Değişik materyallerle

sayıları modellediler. Eş güdüm çalışması yaparak modelledikleri

sayılar arasında cumhuriyetin yaşı, alfabemizdeki harf sayısı gibi

hayat bilgisi ve Türkçe dersi konularına da yer verdiler. Eğlenerek

öğrenmenin keyfini yaşadılar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

3.sınıflar olarak bu hafta matematik dersimizde öncelikle geçen

yılki bilgilerimizi hatırlamaya yönelik çalışmalar yaptık. Ardından

"Üç Basamaklı Doğal Sayılar" konusu ile ilgili oyunlar oynadık,

sayı oluşturma ve okuma etkinlikleri yaptık. Onluk taban

bloklarıyla sayı örneklerini modelledik.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

Bu hafta 4.sınıflar olarak matematik dersimizde basamak adları,

basamak değeri, sayı değeri konularını, oluşturduğumuz sayı

abaküsü üzerinde göstererek tamamladık. Eğlenceli bir şekilde

birbirimize sorduğumuz 6 basamaklı sayıları abaküs üzerinde

gösterip okumaya çalıştık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

Bu hafta 1. sınıflarımızla İngilizce derslerimizde sınıf kuralları,

renkler ve sayılar üzerinde keyifli genel tekrar çalışmalarına ve

etkinliklerine yer verdik.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Bu hafta 2. sınıflarımızla aile üyeleri hakkında konuştuk ve

öğrencilerimiz kendi aile ağaçlarını tasarladılar.



Yabancı Diller 



Görsel Sanatlar

İlkokul 3. sınıflar, görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta Japon

Ressam Yayoi Kusama’nın noktalardan oluşan eserlerini inceledik

ve "Noktalı Balkabakları" adlı etkinliğimizi yaptık.



Beden Eğitimi

İlkokul 1. sınıflarımızla boy-kilo ölçümlerimizi tamamladık. Düzen

alıştırmaları yaptık ve tünel topu oynadık.



Beden Eğitimi



Bilişim Teknolojileri

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimizle eğitsel oyunumuzda el–göz

koordinasyonu çalışmaları yaptık.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri

İlkokul 2 ve 3.sınıflarımız ile "Kodlamanın Temel Yapısı"nı ve

"Değişkenler" kavramını öğrendik. Bu konuyu, scratch programı ile

birleştirip elma toplama oyununu her öğrencinin kendi hayal

dünyası ile tasarlamalarını sağladık.



GEMS

1. sınıflar, bu hafta GEMS ders etkinliğinde “Çiftlikte Neler

Oluyor?” adlı etkinlikle uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade

edebilecekleri farklı senaryolar üzerinde çalışırken çok eğlendiler.

Çiftlik hayvanlarından Ördek Duck ve onun maceralarına dair

hikâyeleri çok sevdiler.



GEMS



GEMS

2. sınıflar, bu hafta GEMS dersinde “Sayı Modelleri ile Onluk,

Birlik” adlı etkinlikle nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu

model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırdılar, bu grupları sayı

ile ifade edip bu sayıları modellediler.



GEMS



GEMS

3. sınıflar, bu hafta “Sayımı Modelliyorum, Basamak Değerini

Buluyorum” adlı etkinlikle üç basamaklı doğal sayıların basamak

adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini

belirleyebilecekleri problemleri çözerken çok eğlendiler.



GEMS



GEMS

4. sınıflar, “Mühendislik Uygulamaları-Havacılık” adlı çalışmamız

kapsamında Büyük Önder Atatürk’ün emriyle 16 Şubat 1925

tarihinde “Türk Tayyare Cemiyeti” adı ile kurulan Türk Hava

Kurumunun tarihi ve uygulamaları hakkında bilgiler edinirken

Türkiye havacılık tarihinin önemli dönemeçlerini de kavradılar.



GEMS



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, haftaya hazırbulunuşluk sınavını

cevaplayarak başladılar. “Metin Sorularını Nasıl Yanıtlamalıyız?”

çerçevesinde “Kendini Beğenmiş Papatya” metnini incelediler. Morpa

Kampüs’ten “Kelimelerin Önemi ve Kelime Hazinesini Geliştirme”

konularını etkinlikleriyle tamamladılar. “Yaratıcı Yazma ve Düşünme

Becerileri” dersinde “Yaratıcı Yaramazlık” kitabından “Bu Nedir?”

bölümünü tamamladılar. Kütüphane dersinde “Ege Kıyılarından Eski

Zaman Masalları” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya eğlenceli bir deyim ve

atasözü oyunuyla başladılar. Gruplara ayrılarak seçtikleri atasözü

ve deyimleri canlandırdılar. Ardından hazırbulunuşluk sınavını

cevapladılar. “Meşeler” metnini okuyarak metin sorularına yanıt

verdiler, metnin etkinliklerini tamamladılar. Yaratıcı yazma ve

düşünme becerileri dersinde sadece çocukların girebileceği bir

gemi hayal ettiler ve bu gemiyle ilgili bir hikâye yazdılar.

Öğrencilerimiz, kütüphane dersinde ise “Sınıftan Yükselen Sesler”

kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Anlamlarına Göre Fiiller”

konusunu kavramaya ve pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar.

“Karanfiller ve Domates Suyu” metnini içerik yönünden

inceleyerek metne ilişkin soruları yanıtladılar. Kütüphanede “Pal

Sokağı Çocukları” kitabını okudular.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, LGS’nin temel taşlarından

“Metin Yorumlama” konusuyla ilgili çalışmalarına başladılar.

HKDS-1’i de tamamlayan öğrencilerimiz, “Fiilimsi” konusuyla

ilgili varsa eksiklerini fark edip tamamlamaya dönük çalışmalarını

da planladılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Örüntüler” konusunu

izlediğimiz perküsyon ve müzik videosu ile gerçek hayatla

bağlantı kurarak işledik.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “İşlem Önceliği”

konusunu “Bingo” oyunu oynayarak işledik. Öğrencilerimiz işlem

sıralamasına dikkat ederek “Bingo” oyunu ile eğlendiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Tam Sayılarda

Toplama ve Çıkarma” konusuna devam ettik ve “Tam Sayılarda

Çarpma" konusunu işledik. Etkileşimli tahta üzerinden sayma

pullarıyla alakalı çevrim içi etkinlik ile öğrendiklerimizi

pekiştirdik.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Üslü İfadeler”

konusuna giriş yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile “Birey ve Toplum”

ünitesi kapsamında “Olayların Çok Boyutluluğu” ve “Hak ve

Sorumluluklarımız” konularını öğrendik. Konularımızı gündelik

yaşamdan örneklerle pekiştirdik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Değişen Rollerim”

konusunu etkinliklerle tekrar ettik. “Kültürümüz ile Yaşıyor ve

Gelişiyoruz” konusunu işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz ile “Olumlu ve Olumsuz

İletişimin Özellikleri” konusu üzerinde durarak S. Freud’un

“Karşınızdaki kişiyi dinliyor musunuz yoksa konuşmak için sıra

mı bekliyorsunuz?" sözünü yorumladık. Sözlü iletişim türü ile

ilgili “İletişimin Yıldızları” isimli oyunu oynayarak iletişimde ses

tonunun, beden dilinin, jest ve mimik kullanmanın önemini

öğrendik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle “Bir Kahraman

Doğuyor” ünitesine ait “Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını

Etkileyen Kişiler, Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı, Mustafa

Kemal’in Kişisel Özellikleri” konularını işledik ve GPÇ-3

çalışmalarını kontrol ettik.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu

hafta “Dünya, Güneş ve Ay” ünitesine ait Dünya, Güneş ve

Ay’ın temel özelliklerini, şekillerini, boyutlarını, yapılarını,

dönme ve dolanma hareketlerini öğrendiler. Öğrendikleri

kavramları ve konuları pekiştirmek için modelleme ve uzak

yakın ilişkisi çalışmalarını yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

“Güneş Sistemi ve Gezegenler” ünitesi kapsamında, yaptıkları

etkinlik çalışmasında oyun hamurlarını kullanarak Güneş sistemi

modeli oluşturmuşlardır. Tüm öğrencilerimiz, bu etkinlikte

gösterdikleri ekip ruhu ile çalışmalarını tamamlamışlardır.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

"Uzay Teknolojileri" konusunda öğrenmiş oldukları uzay

araçlarının maket tasarımlarını yaptılar. Hayal gücünü de işin içine

katarak yapmış oldukları STEM çalışması ile fen ve mühendislik

ilişkisini de kurmuş oldular. Aynı zamanda uzay araçlarının

çalışma prensiplerini daha iyi kavradılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

"Mevsimlerin Oluşumu ve İklim" ünitesinde iklimlerin oluşumu ve

hava olayları hakkında çalışarak iklim bilimi ve küresel iklim

değişiklikleri ile etkileri hakkında bilgi ve beceri kazandılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Bilişim Teknolojileri

Ortaokul 1 ve 2. sınıflarımıza "Android Yazılım Geliştirme"yi

öğretmek amacıyla "MIT App Inventor" ile hesap makinesi

uygulaması yaptık.



Bilişim Teknolojileri
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