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

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz “18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni” ile ilgili hazırlıklarına devam

ediyorlar. 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.

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizden Mustafa Mert CEVAHİR, “Uluslararası Türk Dünyası 4. Bilim ve

Kültür Şenliği Buluş ve Proje Yarışması”nda “Güneş Enerjisi ile Soğutma” adlı proje çalışmasıyla ilk 50

proje arasına seçilerek finale kalmıştır. Öğrencimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor,

başarılarının devamını diliyoruz.

Ortaokul yüzme takımı öğrencilerimiz, Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları'nda okulumuzu

başarıyla temsil ettiler. Ortaokul 3. sınıf öğrencimiz Can ŞENEN, 50-100 m kurbağalamada kendi yaş grubu

arasında 2. toplamda 7. olmuştur. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen antrenörlerimizi

tebrik ediyoruz.

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya

TOKMAKÇIOĞLU tarafından gerçekleştirilen “Endüstri 4.0 Semineri”ne katıldılar.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 16.15'te yapılacak olan ilkokul 4.

sınıfta öğrenim gören öğrenci velilerimize ortaokul çalışmalarımız hakkında bilgilendirme toplantısı

yapılacaktır. İlkokul 4. sınıf velilerimizin toplantımıza katılımlarını bekliyoruz.

Saygılarımla,

Gencer DEMİRER

Ortaokul Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz, 

Akademik çalışmalar, sanatsal ve sportif faaliyetler ve yarışmalar ile geçen bir haftayı daha 

geride bıraktık. Bu hafta süresince akademik çalışmaların yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve 

duygusal gelişimine büyük katkı sağlayan etkinliklerimiz yoğun ve keyifli bir şekilde devam 

etti.



Proje Yarışması

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI 4. BİLİM VE KÜLTÜR 

ŞENLİĞİ BULUŞ VE PROJE YARIŞMASI BAŞARIMIZ

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizden Mustafa Mert CEVAHİR, 19

ülkenin 3000 projeyle katılım sağladığı “Uluslararası Türk

Dünyası 4. Bilim ve Kültür Şenliği Buluş ve Proje Yarışması”nda

“Güneş Enerjisi ile Soğutma” adlı proje çalışmasıyla ilk 50 proje

arasına seçilerek finale kalmıştır. Ankara’da gerçekleştirilecek

olan final sergisinde hem okulumuzu hem de Türkiye’yi temsil

edecek olan öğrencimizi ve Proje Danışmanı Fen Bilimleri

Öğretmeni Sayın Hale ÜNAL’ı tebrik eder, başarılarının devamını

dileriz.



Seminer

Endüstri 4.0 Semineri

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, 11 Şubat 2020 Salı günü İTÜ

İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya

TOKMAKÇIOĞLU tarafından gerçekleştirilen “Endüstri 4.0

Semineri”ne katıldılar. Sunumda “Daha akıllı bir üretim

organizasyonu nasıl mümkün olur?” ve “Geleceği şekillendirecek

Endüstri 4.0 Nedir?” sorularına cevap arayan öğrencilerimiz;

Endüstri 4.0’ın tarih sahnesine çıkış süreci, dünya ülkelerinin yeni

sanayi devrimine bakışı, büyük veri analitiği, katmanlı imalat ve

zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojilerinin yarattığı devrimle

şekillenen yeni sanayi hakkında da bilgi sahibi oldular.

Sunumun ardından öğrencilerimizin konuya ilişkin merak ettiği

soruları yanıtlayan Sayın Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU’na

paylaşımları için teşekkür ediyoruz.



Seminer



Seminer



Seminer



Tebrik

Ortaokul öğrencilerimizden Efe Mert SARP, Birce ÖZDEMİR,

Can ŞENEN ve Can Deniz ERGİN; 4,5,6 Şubat 2020 tarihlerinde

Burhan Felek Yüzme Havuz’unda yapılan Yıldızlar Yüzme İl

Birinciliği Müsabakaları'na katılmışlardır. 14 ayrı mesafede

yarışarak okulumuzu başarıyla temsil etmişlerdir. Can ŞENEN

50-100 m kurbağalamada kendi yaş grubu arasında 2. toplamda 7.

olmuştur.

Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimiz Hande ATASOY YALÇIN ile

Sema GÜNEŞ’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.



Eko-Okullar

Ortaokul 2. sınıflarımız, Eko-Okullar şubat ayı etkinlikleri

kapsamında “İnsanların tüketim alışkanlıklarının diğer canlıları

nasıl etkilediği”ni anlatan afiş çalışması gerçekleştirdiler. Kendi

yaptıkları araştırmalar sonucunda ulaştıkları bilgiler ve buldukları

görsellerle afişlerini daha etkili hâle getirdiler. Bu çalışma

sonucunda tüketim alışkanlıklarımız konusunda hem kendileri

bilinçlendiler hem de arkadaşlarında bu konuyla ilgili farkındalık

yarattılar.



Eko-Okullar



Eko-Okullar



Sağlık için Hareket Et

"Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliğini eğlenceli müzikler

eşliğinde ısınma hareketlerini yaparak ve ardından dans ederek

gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz haftaya enerji dolu bir giriş yaptı.



Sağlık için Hareket Et



Sağlık için Hareket Et



Demokrasi Eğitimi

Bu ay demokrasi eğitiminde, yapacağımız “100. Gün” partisinde

giyeceğimiz kıyafetlerin rengine karar verdik. En çok oyu “mavi”

renk aldı. Parti günü çok eğleneceğimize eminiz!

18 Şubat 2020 Salı günü mavi renkte bir kıyafetini giyerek (tişört,

pantolon, çorap vb.) ya da aksesuarını takarak (toka, kravat, papyon,

çiçek vb. ) gelmeyi unutma.



Demokrasi Eğitimi



Demokrasi Eğitimi



Hazırlık Grubu

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak “Penguenler” konusuna devam ettik.

Penguenlerin nasıl beslendiklerini, birbirleriyle nasıl iletişim

kurduklarını, türlerini ve imparator penguenlerinin özelliklerini

öğrendik ve imparator penguenin boyuyla kendi boylarımızı

karşılaştırdık. Penguenler belgeselini izledik. Drama etkinliğinde

“Penguen Ailesi” dramasıyla öğrendiklerimizi pekiştirdik. Böylece

penguenlerin yaşamını tüm ayrıntılarıyla öğrenmiş olduk.



Hazırlık Grubu

Sanat etkinliğinde plastik kaşıklarla penguen el kuklası oluşturduk.

Bütünlük algısı çalışmamızda ise pengueni adım adım nasıl

çizeceğimizi öğrendik. Müzik etkinliğinde “Penguenler ve Kutup

Ayıları” adlı Orff çalışmasını yaparken çok eğlendik.



Hazırlık Grubu

Düşünme becerileri etkinliklerinde bu hafta “Combino” ve “Mini

YUP” oyunuyla dikkat ve algı becerilerimizi geliştirdik.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde “Okul Olgunluğu”

kitaplarımızdan çalışmaya devam ettik. Bu haftaki seslerimiz “B” ve

“S” idi. Bu seslerle ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.



Hazırlık Grubu

Okullarda Orman Projesi kapsamında “Dünyadaki Biyoçeşitlilik

Araştırmaları Biyoçeşitlilik Noktası Saha Çalışması” konusu ile ilgili

video izleyip sohbet ettik.

Öğrenme merkezlerinde planladığımız oyunları keyifle oynadık.

Yepyeni bilgiler öğrendiğimiz keyifli bir haftayı daha geride bıraktık.



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu hafta Venüs ve Mars sınıfları olarak Türkçe etkinliklerinde

“Bizim Dışımızdaki Canlılar: Bitkiler” konusuna giriş yaptık.

Bitkilerle ilgili bildiklerimizi beyin fırtınası çalışmasında konuşarak

bilgi paylaşımında bulunduk. “Bitkiler ve Yaşam Alanları” sunumunu

izleyerek bitkilerin yaşam alanları ile ilgili bilgiler edindik.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde "Archelino" kutu oyunumuzu

oynadık. Gemiye bindirmemiz gereken hayvanları sıralamak için

ipucu kitapçığını dikkatlice inceledik. Bu etkinliğimizde sıra bildiren

sayıları, önünde-arkasında, sağ-sol gibi kavramları pekiştirme fırsatı

bulduk.

Bu hafta öğrendiğimiz “Çok gezen çok bilir.” adlı atasözünün

anlamını bulmak için yansıtılan görseli inceleyerek fikir yürütmeye

çalıştık. Sonrasında atasözünün gerçek anlamı üzerinde konuştuk.



Orta Grup

Oyun ve hareket etkinliğimizde bir parkur oyunu oynadık. Parkurun

son aşaması olan bardaklarda yazan rakamlarla kağıttakileri

eşleştirmek için tüm dikkatimizi topladık. Bu heyecanlı ve zorlu

parkurun sonunda rakamların hepsini doğru tamamlayarak

birbirimizi alkışladık.



Orta Grup

Türkçe ve sanat etkinliği olarak birleştirilmiş çalışmamızda bitki

görsellerine bakarak aralarındaki farklar hakkında konuştuk. Dikenli ve

dikensiz bitkilerin görselleri ile grafik oluşturarak yorumladık. Dikenli

bitkilerden olduğunu öğrendiğimiz kaktüs bitkisini sınıfımızda el ve

çatal baskısı ile yapmaya çalıştık. Bitkilerimizi oluştururken çok

heyecanlı ve dikkatliydik.

Dramatizasyon çalışması ile bir bitkinin yerine geçtiğimizi hayal ettik ve

bitkilerin nasıl büyüdüğünü, büyürken hangi aşamalardan geçtiklerini ve

nelere ihtiyacı olduklarını bir drama eşliğinde gerçekleştirdik.

Yeni bilgilerimizle bir sonraki hafta görüşmek üzere…



Küçük Grup

Yeni haftaya “Canlılara Karşı Duyarlılıklarımız” adlı tema ile

başlayan Merkür sınıfı öğrencilerimiz, Türkçe dil etkinliğinde “Canlı

nedir?”, “Canlılara karşı görevlerimiz nelerdir?” konuları üzerinde

tartıştılar. Temamız ile ilgili eğitsel sunumlar izleyerek yeni bilgiler

edindiler. Kavram haritalarını inceleyerek canlılar arasındaki ortak

özellikleri keşfettiler.



Küçük Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde havada, karada ve suda

hareket kabiliyeti olan hayvanları gruplama çalışması yaptık. Kitap

çalışmalarımıza da devam ettik. Oyun etkinliğinde hayvan bulma

tahmin oyunu ile eğlenceli dakikalar geçirdik. Müzik etkinliğimizde

ise “canlı-cansız” şarkısını dinleyerek öğrenmeye çalıştık.



Küçük Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde "Ara-Bul" oyunu ile keyifli

zamanlar geçirdik. “Çiftlik” görsel okuma çalışmamız ile de

dikkatimizi ekrandaki resme verdik ve öğretmenimizin sorduğu

sorularla resmi yorumladık.

Yeni çalışmalarımız için bizi izlemeye devam edin.



GEMS

GEMS etkinliğimizde küçük gruplar ile kirli ve temiz suyu

kullanarak duyusal etkinlik yaptık. Tahta çivileri kartlardaki

konumlarına bakarak düzenek üzerine kopyalamaya çalıştık. Donma

ve erime üzerine gözlem yaptık.



GEMS

Orta gruplar ile toplama çalışmaları yaptık. Sevimli tırtılımızı çim

tohumuyla doldurduk ve çimlenmesini gözlemlemek için

sabırsızlanıyoruz. Bitkilerin büyümesini oluş sırasına göre sıraladık.



GEMS

Büyük gruplar ile “Penguenler” temasına devam ettik. Nesne

korunumu ve alan ölçme ile ilgili çalışmalar yaptık. Aç penguenler

ile çıkarma işlemleri çalıştık. Penguenleri renklerine göre

sınıflandırdık ve grafik üzerinde çalışmalarımızı arkadaşlarımıza

sunduk.



GEMS



İngilizce

Hazırlık grubu öğrencilerimiz ile bu hafta “Ailemiz” temasını çeşitli

drama çalışmalarıyla renklendirdik.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz; “What can you find outside?”

temasına dans ederek, oyunlar oynayarak giriş yaptılar.



İngilizce

Küçük grup öğrencilerimiz bu hafta geçmiş temalarımıza ait konuları

oyunlarla hatırlamaya çalışırken eğlenerek öğrenmenin keyfini bir

kez daha sürdü.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta, fosforlu pastel boya ve sulu

boyalarımızla bardak desenleri tasarladık. İçi sıcak çikolata dolu

bardaklar soğuk kış gününde içimizi ısıttı.



Müzik

Müzik dersimizde hazırlık sınıfı öğrencilerimizle bu hafta, Romantik

Dönem Ünlü Besteci Pyotr Ilyich TCAIKOVKSY’i tanımaya ve

eserlerini incelemeye başladık.



Müzik



Müzik



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde tek-çift ayakla sıçrama,

tırmanma ve kayma çalışmaları yaptık. Eğlenceli eğitsel oyunlarla

öğrendiklerimizi pekiştirdik.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Kulüpler

Bu hafta da Bale Kulübü olarak çalışmalarımıza devam ettik.

Dans Kulübü hazırlık sınıfı öğrencileriyle bu hafta denge oyunları

oynadık.



Kulüpler

Görsel Sanatlar Kulübü hazırlık sınıfı öğrencilerimizle bu hafta

pastel boya ve sulu boya kullanarak manzara resimleri yaptık.

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak Jimnastik Kulübü çalışmalarımıza

hızla devam ediyoruz.



Kulüpler

Bu hafta Perküsyon Kulübü'nde yeni şarkılara ritimler çaldık.



1. Sınıflar 

Hayat bilgisi dersi için heyecanımız gittikçe artıyordu, hepimiz beslenme

konusunu önemsiyorduk. Ders ortamında kendimiz için öğünlük menü

hazırladık. Yemekhanede görgü kurallarına uyarak kendi sandviçimizi

hazırlayıp yedik.

Türkçe dersinde harflerle oynamak keyif verdi. Adımızın baş harflerinin

"Alfabe"de yerlerini bulmaya çalıştık. Teneffüslerde oyunumuza devam

ettik. Eğlenerek öğrendiğimiz bir haftayı daha bitirdik.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

2. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta “Yaratıcı Okuma ve Yazma”

çalışmalarında “Şiir Yazma” konusunu işlediler. Yazdıkları şiirde

“Oyun, Arkadaş, Sevgi, Okul” sözcükleri kullanmak zorunda

oldukları sözcüklerdi. Bu sözcüklerin yanına kendi seçtikleri

sözcükleri de ekleyerek iki dörtlüklü bir şiir yazdılar. Yazdıkları

şiire uygun bir resim çizerek çalışmalarını tamamladılar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

3.sınıf öğrencileri olarak matematik dersinde bu hafta "Kesirler"

konusunu işledik. "Kesir nedir, pay ve payda ayrımı nasıl yapılır?"

gibi detayların hepsini, kesir problemlerini defterimizde

uygulamalar yaparak öğrendik.



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta matematik dersimizde “Kesirler” konusunu

işledik. Konumuzu pekiştirmek amacıyla farklı istasyonlarda basit,

bileşik ve tam sayılı kesirler ile ilgili etkinliklerimizi tamamladık.

Konumuzu hem akran öğrenme hem de grup çalışması yapıp,

pekiştirerek öğrendik.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İngilizce derslerimizde bu hafta İngilizce kelime ve cümle okuma

etkinliklerine oyunlarla devam ettik. “Rainbow Writing” adlı yazı

çalışmalarımıza başladık. Ayrıca ünitemizin hikâyesini kısa

doğaçlamalarla canlandırdık.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Öğrencilerimiz, mevsimlerle ilgili okudukları hikâyeyi bir grup

etkinliği ile tekrar ettiler.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

3.sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerimizde bu hafta, geçmiş

zaman kalıplarını tekrar etmek amacıyla sözlü ve yazılı etkinlikler

yaparak çeşitli oyunlar oynadık.



Bilişim Teknolojileri

Bu hafta 2 ve 3.sınıf öğrencilerimizle, bilişim teknolojileri dersinde

“ClassDojo” etkinliğiyle hayal dünyalarındaki bir karakteri

tasarladıktan sonra “Code.org” internet platformu aracılığı ile

algoritma ve kodlamanın basamaklarını öğrendik.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



Beden Eğitimi

Bu ayki "Sağlık için Hareket Et Günü" etkinliğimizi

gerçekleştirdik. İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimizle müzik

eşliğinde sabah sporumuzu yaptık.



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi

Bu ayki "Sağlık için Hareket Et Günü" etkinliğimizi

gerçekleştirdik. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle müzik

eşliğinde sabah sporumuzu yaptık.



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Alışveriş Yapıyorum” adlı

etkinlikte Orff müzikleri eşliğinde "Paralarımız" ünitesi ile ilgili

çalışmalar gerçekleştirdiler.



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Geometrik Şekil ve Cisimler

ile Örüntüler” adlı etkinlikte hem eğlendiler hem de öğrendiler.



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Kesirler” adlı etkinlikle

kesirler ile ilgili bulmaca kartlarını kullanarak oyunlar oynadılar.



GEMS



Fen Laboratuvarı

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

ile ilgili olarak sesin frekans özelliği ve ses dalgaları deneylerini

gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Küçük Taneli

Katılar” adlı deneyi yaptılar.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz “Paragrafta Anlam” konusunu sunum

ve etkinlikler üzerinden tekrar ederek “Paragrafta Yapı” konusuna

başladılar. “Yaratıcı Yazma ve Düşünme Becerileri” dersinde

“Yaratıcı Yaramazlık” kitabından “Kim, Kime Ne Demiş?” bölümünü

tamamladılar. Kütüphanede Dursun Ege Göçmen’in “Bilmecenin

İzinde Maceranın Peşinde” kitabını okumaya devam etiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıflarımız, haftaya “Zamirler” konusuyla başladılar.

Konuyu “Morpa Kampüs”te bulunan etkinliklerle tekrar edip soru

çözdüler. Geçen haftalarda öğrendiğimiz “İsimler ve İsim

Tamlamaları” konusundaki eksiklerini tespit etmek amacıyla

ÜDS-4’ü yanıtladılar. Öğrencilerimiz, yaratıcı yazma ve düşünme

becerileri dersinde, “Eko-Okullar” projesi kapsamında “İnsanların

tüketim alışkanlıklarının diğer canlıları nasıl etkilediği”ni anlatan

birer afiş çalışması yaptılar. Kütüphane dersinde ise “Sherlock,

Lüpen ve Ben” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Fiilde Yapı” konusunu

pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. “Cümlede Anlam”

konusuyla ilgili uygulanan ünite değerlendirme sınavını

yanıtladılar. Deneme türünde yazma çalışması yaptılar.

Kütüphanede “Uzun Beyaz Bulut Gelibolu” kitabını okumaya

devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Cümle Türleri” konusuyla ilgili

çalışmalarını sürdürdüler. Aynı konuyla ilgili yapılan HKDS ile

eksiklerini tespit ettiler.



Türkçe Zümresi



Matematik Zümresi

Ortaokul 1.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Yüzdeler” konusunu

işledik. Ondalıklı ve kesir şeklinde verilen sayıları yüzde olarak

ifade ettiler. Yüzde problemlerini çözmeye başladılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimize bu hafta “Oran-Orantı”

konusunda bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki

parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını modelleme

yöntemiyle gösterdik.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Doğru Orantı-Ters

Orantı” ve “Yüzdeler” konuları işlenmiş, konu ile ilgili

alıştırmalar yapılmıştır.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Üçgenler” konusuna

giriş yaptık. Öğrencilerimiz, pergel kullanarak üçgenin yardımcı

elemanlarından açıortayın nasıl çizildiğini öğrendiler. Ayrıca

üçgen şeklindeki kağıdı katlayarak açıortay, kenarortay ve

yüksekliği belirlediler.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Türkiye’nin

Matematik ve Özel Konumu” ve “Kıtalar ve Okyanuslar”

konularına devam edildi.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle "Göç Türleri" konusu

ile ilgili tablo incelemesi yaparak göçün yapıldığı yerin özelliğine

göre, mesafesine göre, süresine göre ve oluşum nedenlerine göre

değerlendirme yaptık. Göç ile ilgili tarihten de metinler okuyarak

mübadele ve mülteci kavramları üzerinde durduk. Ayrıca

dersimizde öğrencilerimizin sunum becerilerini geliştirmek ve

genel kültürlerine katkıda bulunmak amacıyla önem verdiğimiz

öğrenci sunumlarına da yer vermekteyiz. 7-A sınıfında bulunan

öğrencimiz Defne AKTAŞ’a ziyaret ettiği müzeler ve sergiler ile

ilgili hazırladığı sunum için teşekkür ederiz.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Atatürkçülük ve

Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesine ait “Eğitim ve Kültür Alanında

Yapılan İnkılaplar, Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği

Kanunu), Harf İnkılabı, Millet Mektepleri Açılıyor, Türk Tarih

Kurumunun Açılması, Türk Dil Kurumunun Açılması, Üniversite

Reformu” konularını işledik. Ayrıca bu hafta GPÇ-21 çalışmalarını

kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta, Madde ve Değişim ünitesine ait genleşme ve büzülme

konuları işlendi. Konunun pekişmesi için katılarda genleşme için

metal çiftleri ve gravzant halkası kullanıldı. Ayrıca sıvı ve gazlar

için de genleşme ve büzülme örnekleri verildi.



Fen Bilimleri Zümresi



Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde, bu hafta

“Madde ve Isı” ünitesi kapsamında, yaptıkları laboratuvar

çalışmasında ısı yalıtımının önemini kavradılar. Çalışma

kapsamında kullandıkları farklı materyallerin ısı yalıtımları

hakkında gözlemler sonucunda tuttukları verileri değerlendirerek

çıkarımda bulundular.

Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde “Işığın

Madde ile Etkileşimi” ünitesine giriş yaparak ışığın soğurulması

konusunu işlediler. Öğrendikleri bilgileri pekiştirmek amacıyla

laboratuvar çalışması olarak ışığın renklerine ayrılması, renk

filtreleri ve ışığın prizmadan geçmesi ile ilgili deneysel çalışmaları

gerçekleştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde “Basit

Makineler” ünitesine ait "Makaralar, Eğik Düzlem, Çıkrık, Dişli

Çarklar" konusunu işlediler. Konuya ait sorular çözerek konuyu

pekiştirdiler.



Bilişim Teknolojileri Zümresi

Bu hafta 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz ile bilişim teknolojileri

dersinde “Python” yazılımı ile "input, print, for, if, else, or, and"

kavramlarını öğrenerek hesaplama işlemleri ve istediğimiz

özellikte karakter çıktılarını alabilen yazılımları öğrendik.



Bilişim Teknolojileri Zümresi



Beden Eğitimi Zümresi

Bu hafta ortaokul sınıflarımıza fiziksel uygunluk ölçümleri yaptık.
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Kulüpler

Bu hafta Robotik-Maker Kulübü’nde öğrencilerimiz ile “Python”

yazılım dili ile tek sayıları, çift sayıları, 1’den 100’e kadar olan

sayıları, dışarıdan girilen karakter kadar veri yazdırmayı,

listelemeyi ve şart ifadelerini öğrendik.



Kulüpler
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