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Öğrencilerimiz, “Okuma Bayramı”, “Maziye Yolculuk”, “18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni”

etkinlikleri ile ilgili hazırlıklarının yanı sıra disiplinler arası çalışabilme ve düşünebilme fırsatı buldukları

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri, Eko-Okullar, Beslenme Dostu Okul, Okullarda Orman

gibi projelerin çalışmalarını da sürdürüyorlar.

4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 16.15'te anaokulu hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci velilerimize

ilkokul çalışmalarımız hakkında bilgilendirme toplantısı, 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 17.00'de

ortaokul 4. sınıfta öğrenim gören öğrenci velilerimize İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi hakkında

bilgilendirme toplantısı okulumuz oditoryumunda gerçekleştirilecek.

Okul olarak aldığımız hizmetlerin kalitesini ve bu hizmetler ile ilgili genel memnuniyeti belirlemeye yönelik

e-anket uygulamaları yapmaktayız. Bu uygulamanın başlıca hedefi, eğitim ve öğretim süreçlerine destek

sağlayan hizmetlerin ihtiyacı karşılama durumlarını ve eksikliklerini tespit ederek hizmet kalitesini

arttırmak. Almış olduğumuz servis ve kıyafet hizmetlerinin değerlendirme anketleri İTÜGVONET

sisteminde velilerimize tanımlandı. İTÜGVONET sistemi içerisinde yer alan “e-Anket” menüsü altındaki

“Anketler” seçeneğine tıklayarak servis ve kıyafet anketlerine ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimiz de bu süreçte

okulumuz bilgisayar laboratuvarlarında öğretmenleri eşliğinde servis, kıyafet ve yemek hizmetlerini

değerlendirmeye yönelik hazırlanmış olan anketleri dolduracaklar.

27 Şubat 2020 ve 1 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri CERN-Avrupa Nükleer Araştırma

Merkezi gezisinde öğrencilerimize bilgi ve güzel anılar biriktirerek tamamlayacakları bir seyahat diliyoruz.

Saygılarımla,

Fatih ORUÇ

Ortaokul Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

Akademik çalışmalar, sanat ve spor alanlarında yürüttüğümüz faaliyetler ile dolu dolu geçen 

bir haftayı geri bıraktık. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizle okulumuzdaki 100. 

günlerini coşkuyla kutladık. Öğrencilerimize birlikte imza atacağımız başarılarla dolu nice 

100 günler diliyoruz.



Gezi

Ortaokul 1 ve 2. Sınıf Görsel Sanatlar Seramik Kulübü

öğrencilerimizle, ülkemize çok sayıda sanatçı yetiştiren eski

adıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, şimdiki adıyla Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne

düzenlediğimiz gezimizde pek çok sanat atölyesini yakından

tanıma fırsatı bulduk. Resim, heykel, baskı, fresk, seramik, sahne-

dekor- kostüm, endüstri ürünleri tasarımı, tekstil-moda tasarım ve

mimarlık atölyelerini gezerek yapılan çalışmaları gözlemledik.

Böylelikle üniversitede eğitim gören öğrencilerin eserlerini

yerinde görüp sanatın temelinde insan ve doğa sevgisi olduğunu

bir kez daha kavramış olduk.



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Söyleşi

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU

Ortaokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimiz, 21 Şubat 2020 Cuma günü severek

okudukları “Off, Dilim!” ve “Türkü Çocuk” adlı kitapların yazarı Feyza

HEPÇİLİNGİRLER ile Türkçenin zenginliği ve doğru kullanımı

üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler. Yazar, etkinliğine

öğrencilerin sorularıyla başladı. Ardından dilimize sahip çıkmanın

önemi üzerinde duran Yazar Feyza HEPÇİLİNGİRLER, çok okuyarak

ve yazarak bunu başarabileceğimizi belirtti. Bu etkinlik ile

öğrencilerimiz, okudukları kitabı yazarıyla keyifli bir şekilde inceleme

fırsatı buldular ve kitaplarını yazara imzalatmanın ayrıcalığını yaşadılar.



Söyleşi



Söyleşi



Eko-Okullar

Ortaokul 4. sınıflarımız fen bilimleri dersinde, Eko-Okullar

kapsamında ozon tabakasının seyrelmesinin nedenlerini ve hidro,

kloro, floro karbonlarının ozon tabakasının seyrelmesindeki

etkilerini sunum üzerinden tartışarak çözüm geliştirdiler.



MATBEG

Ortaokul öğrencilerimizle çeşitli aparatlar ve boyama kalemleri ile

günlük yaşam problemleri ve sıra dışı problemlere yanıt aradıkları

gerçek yaşam ile matematiği ilişkilendirmesini ve sevmesini

sağlayacak problemlerin yer aldığı MATBEG uygulamasını

gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin matematiksel düşünme

becerilerini kazanmalarının önemini fark etmelerini sağladık.



Beslenme Dostu Okul

Beslenme Dostu Okul programı şubat ayı programı kapsamında

ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz ile “Sağlıklı Beslenme” konulu

resim ve karikatür çalışması tamamlanmıştır. Çalışmalar

Beslenme Dostu Okul panosunda sergilenmiştir.



Okullarda Orman

İLKOKUL OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ŞUBAT AYI 

ETKİNLİKLERİ

Bu ay ilkokul 2.sınıf öğrencilerimiz, görsel sanatlar dersinde,

Dünya’daki biyoçeşitliliği anlatan, farklı bitki türlerinin ve

canlıların olduğu mandala çalışması yaptılar. Çalışmalarında

olabildiğince çok bitki ve hayvan türünü tanıtmaya çalıştılar.

Çalışmalarını sınıf panolarında sergileyecekler.



Okullarda Orman



Okullarda Orman



100. Gün

Anaokulu öğrencilerimizle okulumuzdaki 100. günümüzü coşkulu

bir partiyle kutladık. Öğrencilerimizle her ay uyguladığımız

demokrasi eğitimi uygulamasında bu ay “100. Gün” için

yapacağımız etkinlikte giyeceğimiz kıyafetlerin rengine karar verdik.

Öğrencilerimizin kararları doğrultusunda çıkan sonuçla

etkinliğimizin rengi “Mavi” oldu.

Bu özel günün anısına seçtiğimiz malzemelerden 100 adet kullanarak

projeler yaptık ve bu projeleri okulumuzun atrium alanında

sergiledik. 100 gün boyunca okulumuzda eğlenerek yaptığımız

etkinlikleri, eğitici ve öğretici çalışmalarımızı anımsamak bizleri çok

mutlu etti.

100’e kadar ritmik sayma, 100. günün sonunda ulaşabileceğimiz

sürprizi tahmin etme, “yüz” kelimesinin çağrıştırdıklarını ifade etme,

100 gün boyunca en sevdiğimiz etkinlikleri paylaşma, sevgimizi

gösteren heykeller, 100 kişilik halka dansı ve Orff çalışmaları ile

partimizi eğlenceli bir şekilde tamamladık.



100. Gün



100. Gün



100. Gün



100. Gün



Gezi

Hazırlık sınıfı öğrencilerimizle “Geri Dönüşüm” teması kapsamında

“Polonezköy Cam Sanat Merkezi” gezisine katıldık.

Camın kumdan yapıldığını ve defalarca geri dönüştürülebilir bir

malzeme olduğunu öğrendik. Ayrıca ısınan camın yumuşayıp

eridiğini ve çeşit çeşit ürün yapılabileceğini görünce çok şaşırdık.

Sonunda biz de kollarımızı sıvadık. Isıtılmış cama bir balonmuş gibi

üfleyerek rüzgar çanı oluşturduk ve cam çubuklarını eriterek değişik

ürünler ortaya çıkardık. Bu çalışmadan çok keyif aldık! 



Gezi



Gezi



Gezi



Yazar Etkinliği

SAKIZ AĞACI MI? O DA NE?

Anaokulu öğrencilerimiz, çocuk kitapları yazarı Ceren Kerimoğlu ile

kitaplar üzerine harika bir sohbet gerçekleştirdiler. Yazarın “Sakız

Ağacı” adlı kitabını onun sesinden dinlediler. Öğrencilerimiz

karakterlere ait canlandırmalar yaptılar.

Sohbetimizin sonunda yazarımıza kitaplarımızı imzalatma fırsatı

bulduğumuz için çok mutluyuz.

Yazarımıza teşekkür ederiz.



Yazar Etkinliği



Yazar Etkinliği



Yazar Etkinliği



Hazırlık Grubu

Bu hafta Türkçe etkinlikleri kapsamında “Geri Dönüşüm” ve

“Küresel Isınma” konularıyla ilgili bilgiler edindik. “Geri dönüşüm

ne demektir?”, “Her atık çöp müdür?”, “Çöplerimizi yararlı hâle

getirebilir miyiz?” soruları üzerine tartıştık. Küresel ısınma hakkında

bilgiler edindik ve nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan

canlıları öğrendik. Öğrendiklerimizi pekiştirmek için eğitici videolar

izledik. Karikatür yorumlama yaparak bakmayı değil, görmeyi;

gülerken düşünmeyi, öğrenmeye çalışırken mizahi yönümüzü de

pekiştirmeyi denedik.



Hazırlık Grubu

Bütünleşik olarak planladığımız sanat ve yaratıcılık etkinliğimiz

kapsamında artık materyalleri resim gereci olarak kullanarak desen

çalışması yaptık. Bu sayede hem yaratıcılığımızı geliştirip hem de

özgün ürünler ortaya çıkarmış olduk.



Hazırlık Grubu

“Ne Eksik?” oyunumuzu oynayarak eksik olan nesneyi bulmaya

çalıştık. Oyunu oynarken hem çok eğlendik hem de hafızamızı

geliştirdik.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında üçüncü “Okul Olgunluğu”

kitabının sayfalarında ilerlemeye devam ettik. Ses çalışmalarımızda

“Z” ve “Ç” seslerini tanıdık.

Öğrenme merkezlerinde planladığımız oyunları oynarken bol bol

bahçeye çıkmaya özen gösterdik.



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu hafta Venüs ve Mars sınıfları olarak “Bizim Dışımızdaki

Canlılar” konusu kapsamında doğada yaşayan hayvanları incelemeye

başladık.

Türkçe etkinliğimizde kavram haritasını üzerinde çalışarak

hayvanların ihtiyaçları, özellikleri üzerinde sohbet etme şansı bulduk.

İzlediğimiz eğitsel sunumlar eşliğinde hayvanların yaşam alanlarını

öğrendik. Bilmecelerden hayvan dostlarımızı tahmin etmeye çalıştık.

Eş zamanlılık becerilerimizi geliştirmek için yaptığımız öykü

oluşturma etkinliğimizde seçtiğimiz bir hayvandan yola çıkarak

hayal gücümüzü kullandık ve kendi öykümüzü oluşturmaya çalıştık.

Birbirimizin hikâyelerini dinlemek keyif vericiydi.



Orta Grup

Drama etkinliğinde hayal gücümüzü kullanarak “Ormanda Safariye”

çıktık. Ormanda yaşayan hayvanları gözlemleme şandı bulduk.

Düşünme becerileri etkinliğimizi “Equilibro” kutu oyununu oynadık.

Dikkat, takip, koordinasyon gerektiren oyunumuzda kitapçıklarda

bulunan görselleri blokları üst üste dizmeye çalışarak oluşturduk.

Ayrıca gerçekleştirdiğimiz dinozor yığını etkinliğinde mühendislik

becerilerimizi geliştirecek çalışmalar yaptık. Oyuncak

dinozorlarımızı üst üste dizmeye çalışarak en yüksek yığını

oluşturmaya çalıştık. Bunu yaparken grup olarak birbirimizle

iletişime geçerek ortak kararlar verdik. Zeminin sağlam olması için

hangi tür dinozorları kullanmamız gerektiğini ve miktarını

kararlaştırdık ve uyguladık. Hepimiz için keyif alıcı bir etkinlik oldu.



Orta Grup

Oyun ve hareket etkinliğinde ördek, timsah, tavşan, ayı vb.

hayvanların hareketlerini taklit ederek motor becerilerimizi

geliştirdik ve bunu yaparken hepimiz çok eğlendik. Öğrenme

merkezlerinde oyun saatimizde yaratıcı oyun etkinliği

gerçekleştirdik. Kapla, ahşap bloklar, abeslak çubuk ve mandallar ile

hayvan dostlarımızın rahat yaşayabilecekleri bir yuva tasarladık.

Grupla iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde birbirimiz ile

olan yardımlaşmamız görmeye değerdi.



Orta Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimizde kitap çalışmalarımıza ve “U”

sesi çalışmalarına devam ediyoruz. Fonoloji farkındalığımızı başında “u”

sesi olan varlıkları bulma oyunlarıyla geliştiriyoruz. Ayrıca çizgi çizme

becerilerimizi desteklemek üzere bu hafta minyatür hayvanlarımız ile

bizlere verilen çizgileri uygun şekilde tamamlamaya çalıştık. Bu

çalışmalar sırasında hepimiz çok dikkatliydik.

Dopdolu geçen bir haftanın ardından yeni çalışmalar ile karşınızda

olacağımız için bizler çok heyecanlıyız.

İyi hafta sonları… 



Küçük Grup

“Canlılara Karşı Duyarlılık” temasına devam eden Merkür sınıfı

öğrencilerimiz; canlıları yakından tanımaya, onların ihtiyaçlarını

öğrenmeye ve bunun için çeşitli etkinlikler yapmaya hafta boyunca

devam ettiler. Türkçe dil etkinliğimizde canlılara yardım ile ilgili

çeşitli görseller inceleyip konu üzerinde sohbet etme şansı buldular.

Drama etkinliğimizde yardıma ihtiyaç duyabilen hayvanları ve onlara

yardım eden insanları canlandırırken öğrencilerimiz çok keyif aldılar.

Aldığımız sorumlulukları yerine getirebildiğimizi görmek çok

anlamlıydı.



Küçük Grup

Müzik etkinliğimizde “Hayvanları Sevelim» şarkısını öğrendik ve

gün içinde bolca tekrar ettik.

Düşünme becerileri etkinliğimizde olay sıralama çalışmalarımıza

devam ederek olayların oluş sırası ile ilgili kartlarımızı oluş sırasına

göre sıraladık. Dikkat geliştirme set kutu oyununa da küçük bir giriş

yaptık.



Küçük Grup

Bu hafta yaratıcılık ve sanat etkinliğimizi bütünleştirilmiş hâle getirdik.

Öncelikle dışarıda yardıma ihtiyacı olan hayvanların hangileri olduğunu

düşündük. Ardından grup olarak onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi

kararlaştırdık. Boş kutu, tuvalet kâğıdı ruloları, eski gazeteler vb.

malzemeleri yaratıcılık çalışmamızda değerlendirdik. Yaratıcılıklarını ve

hayal güçlerini canlılara yardım etmek için kullanan öğrencilerimiz, çalışma

sırasında çok eğlendiler ve hayvanlarına bir yuva kazandırmanın

mutluluğunu da yaşadılar.

Sınıfımızda bulunun 6, 18 ve 24 parçalı yapbozları yaparken çok sabırlıydık.

Başardığımızda mutlu olduk, yapamadığımız yerlerde arkadaşlarımızdan

yardım isteyerek iş birliği içinde bir şeyler başarabildiğimizin farkına vardık.

Bu sırada hem paylaşmanın hem yardımlaşmanın hem de arkadaşlık

kurmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik.

Neşe ve bilgi içinde geçen yolculuğumuz devam edecek.



GEMS

GEMS etkinliğimizde küçük gruplar motor becerilerini destekleyici

giysi aparatları ile çalıştılar. Deniz kirliliğini vurgulayan deney

çalışması yaptık. Denizleri nasıl korumamız gerektiği hakkında

sohbet ettik. Resimli dominolar ile eşleştirme etkinliğimizi keyifle

tamamladık.



GEMS

Orta gruplar ile hayvanların boylarını ölçerek tahmin çalışmaları

yaptık. Hayvanların nerede yaşadıkları hakkında sohbet ettik. “Kutup

ayıları neden üşümez?” isimli deneyimizi uyguladık.



GEMS

Büyük gruplar ile toplama ve çıkarma işlemlerimize devam ettik.

Geri dönüşümün önemini kavramayı destekleyen deneyimizi yaptık.

Sonuçları gözlemlemek için sabırsızlanıyoruz.



GEMS



İngilizce

“Ailemiz ve Evimiz” temamıza devam ettiğimiz hazırlık grubu

öğrencilerimiz ile keyifli bir grup çalışması yaparak kendi evimizi

tasarladık ve tasarlamış olduğumuz evlerimizi sınıfta arkadaşlarımıza

anlattık.



İngilizce



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz İngilizce dersinde doğada

görebilecekleri şeyleri öğrendiler ve eğlenceli bir etkinlik ile nasıl

çiçek dikileceğini öğrendiler.



İngilizce

Küçük grup öğrencilerimiz ile bu hafta “The Monster Pet” adlı

hikâyeyi öğretmenimizden dinlemenin yanı sıra kendi

kitaplarımızdan da hikâyeyi takip etmeye çalışarak dikkat ve görsel

algılama becerilerimizi kullandık.



İngilizce

Bu hafta tüm sınıflarımızla okulumuzdaki 100. günümüze özel

taçlarımızı hazırlayıp 100. gün partimizde takarak İngilizce ritmik

sayma çalışmamıza da renk katmış olduk.



İngilizce



İngilizce



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta ana ve ara renkleri tanıdık.

Ardından “Renk Canavarı” adlı çark çalışmasını yaptık.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta öğrencilerle öğrendiğimiz şarkılara “Orff

Enstrümanları” eşliğinde şarkı-ritim çalışması yapıldı.



Müzik



Müzik



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde konumuz «Denge» idi.

Denge hareketsizken ya da hareket hâlindeyken vücudun istenen

pozisyonu sağlayabilme yeteneğidir ve bütün hareketlerin temelidir.

Denge çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra öğrendiklerimizi

pekiştirici eğitsel oyunlar oynayarak dersimizi keyifli bir şekilde

sonlandırdık.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Oyun ve Hareket Eğitimi



Kulüpler

Drama Kulübü’nde şapkaları kullanarak meslekleri anlattık ve

dramasını gerçekleştirdik.

Bu hafta Bale Kulübü olarak esneme ve ısınma hareketleri yaptık.



Kulüpler

Dans Kulübü öğrencilerimiz ile çalışmalarımıza ısınma hareketleri

ile başladık

Bu hafta Jimnastik Kulübü’nde amuda kalkma çalışması yaptık.



1. Sınıflar 

Hafta süresince okula gelişimizin 100. Gün olmasını bekledik. Salı günü

çok heyecanlıydık. Öğretmenlerimizin bizler için hazırlamış oldukları

etkinlikleri merak ediyorduk. Salı günü hazırlanan etkinliklere katılmaktan

büyük keyif aldık. En güzeli de müziğe ayak uydurup dans etmek oldu.

Arkamıza dönüp baktığımızda 100 gün ne çabuk da geçmiş? Bu süre

içerisinde neler neler öğrendik, hangi oyunları oynadık? Süreci mutlu

geçirmek de olayın başka bir boyutu… Arkadaş edinmek, onlarla doyasıya

oynamak…İyi ki okula başlamışım.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

SİMETRİK ŞEKİLLER

Bu hafta 2.sınıf öğrencilerimiz, “Simetrik Şekilleri Bulalım”

konusu ile ilgili çalışmalar yaptılar. “Simetri, Simetri Ekseni”

kavramlarını öğrendiler. Verilen şekillerin simetrilerini oluşturdular.

“Mirror Game” adlı etkinlikle de karşılıklı olarak simetrik şekiller

oluşturdular. Konuyu ve etkinliği çok sevdiklerini söyleyen

öğrencilerimiz, simetri oyunlarına teneffüslerde de devam ettiler.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

«BÖCEK TAMİRCİSİ» ADLI KİTAP ETKİNLİĞİ

Bu hafta 3.sınıf öğrencilerimiz okumuş oldukları gelenekler ve

toplumsal roller üzerine düşündüren, farklı meslek kollarıyla

tanışmalarını sağlayan, Yazar Nastasia Rugani’nin yazmış olduğu

«Böcek Tamircisi” isimli kitabıyla ilgili olarak Drama Eğitmeni

Ayşe Tılısbık eşliğinde eğlenceli bir yaratıcı drama etkinliğine

katıldılar. Etkinlik sonunda ise meslekler ile ilgili bilgilerini

pekiştirerek dünya üzerinde meslekleri ile çok önemli başarılara

imza atmış kişileri tanıma fırsatı buldular.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta sınıf içi etkinliklerimize devam ettik. Kitap

okuma etkinliğimiz, öğrenilen yeni konuların “Okulistik” portalından

takip etme ve soru çözme etkinliklerimizi tamamladık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta ödevleriyle ilgili bir konuyu

sundular. “Who wants to be a millionaire?” yarışması ile genel

bir tekrar çalışması yaptılar ve sınıfça keyifli dakikalar geçirdiler.

İngilizce okuma yazma konusunda devam eden çalışmalarla

kendilerini geliştirdiler.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Öğrencilerimiz mevsimlerle ilgili bir grup oyunu oynayarak soru

cevap etkinliği yaptılar.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

4. sınıf öğrencilerimiz bu hafta İngilizce dersinde doğal kaynakları

ve dünyamızı nasıl koruyacaklarını anlattıkları poster çalışması

yaparak fikirlerini paylaştılar.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Bilişim Teknolojileri

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

«code.org» sitesi aracılığı ile döngü kavramını öğrenerek

algoritmalar üzerinde durduk.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



GEMS

1.sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Yüzlük Tablo ile Zihinden

Toplama İşlemi” ve “Kutulu İşlemler” adlı etkinlikleri

gerçekleştirdiler.



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Ayılar Ormanda-Çarpma

İşlemi” adlı etkinliği gerçekleştirdiler.



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta “Birim Kesirler ile Problem Kurma” adlı

çalışmayı yaptılar.



GEMS



Fen Laboratuvarı

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

ünitesi kapsamında ses deneyleri gerçekleştirdiler. “Kaşıktan Çan

Yapımı, Plastik Kabım Gitar Oldu, Bardak ile Ses Şiddeti Deneyi”

gibi deneyler ile ses şiddetinin katı, sıvı ve gazlarda iletimi ile ilgili

çıkarımlarda bulundular.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Oobleck»

yapımı gerçekleştirerek «Non-Newtonian Fluid (Newtonsal

Olmayan Akışkan) örneklerini incelediler. Bu maddelerin Newton

kanunlarına uymadığını ve basınç ve yoğunluk kavramlarının bu

maddelerde nasıl özellik gösterdiğini incelediler.



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

Bu hafta 3 ve 4.sınıflarımızdan oluşan Robotik Kulübü’nde

öğrencilerimiz ile “Codris” ve “Tyinker” web siteleri aracılığı ile

Machine Learning’e değinerek kodlamanın temel çalışma blokları

olan «for» döngüsünü ve «if» fonksiyonunu öğrendik.



Kulüpler



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Paragraf Yapısı” kapsamında

“Paragraf Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafta Anlatımı

Bozan Cümle” konularını etkinlikleriyle işlediler. “Yaratıcı Yazma ve

Düşünme Becerileri” dersinde “Nesnenin Öyküsü” adlı yaratıcı

yazma çalışmasını tamamladılar. “Ahlak” isimli metni inceleyip

kütüphanede “Bilmecenin İzinde Maceranın Peşinde” kitabını

okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Yazım Kuralları”

konusuyla başladılar. Konuyu bitirip kitaplarında bulunan

etkinlikleri cevaplandırdılar. Geçen hafta öğrendikleri “Zamirler”

konusunu “Adam Asmaca” oyunuyla eğlenceli bir şekilde tekrar

ettiler. Yaratıcı yazma ve düşünme becerileri dersinde kendi

senaryolarını yazan öğrencilerimiz, bu senaryoları arkadaşlarıyla

paylaşmayı ihmal etmediler. Kütüphane dersinde “Sherlock,

Lüpen ve Ben” kitabını kütüphanede sessiz okudular.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Fiilde Yapı” konusunu

pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. “Cümlede Anlam”

konusuyla ilgili uygulanan deneme sınavını yanıtladılar. “Uzak”

kitabından hareketle yaratıcı düşünme ve yazma çalışmaları

yaptılar. Bunun yanı sıra kütüphanede “Uzun Beyaz Bulut

Gelibolu” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe dersinin son konusu olan

“Anlatım Bozuklukları” ile ilgili çalışmalarına başladılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1.sınıf öğrencilerimizle “Yüzdeler” konusunu

tamamladık. Günlük yaşam problemleri ile konunun pekişmesi

sağlandı. «Ondalık Kesirler ile Yüzdeler» arasındaki ilişki

öğrencilerimize aktarıldı.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimizle “Cebirsel ifadeler” konusunda

öğrencilerin konuyu öğrenip öğrenmediğini ölçmek için

“Plickers” uygulamasını kullandık. Öğrencilerimiz eğlenerek

sorularını çözdüler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Yüzdeler” konusuna

devam ettik ve konu ile ilgili sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle pergel, açıölçer ve cetvel

kullanarak üçgen çizimleri yaptık. Üçgen çizerken dikkat edilmesi

gereken kuralları ve çizim aşamalarını keşfederek öğrendiler.



Matematik Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Bilim, Teknoloji ve

Toplum” ünitesinde yer alan “Teknoloji ve Toplum”, Doğru ve

Güvenilir Bilgi” konularını tekrar ettik. “Sanal Ortamda

Güvenlik”, “Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri” ve Bilimsel

Etik” konularını işledik.

“Atatürk, Babam ve Ben” adlı okuma kitabına yönelik “Zihin

Haritası” başlıklı kitap analiz çalışması yapıldı.

“Teknolojinin Faydaları ve Zararları” adlı sınıf için mini münazara

etkinliği yapıldı. Münazara, beyin fırtınası, drama ve akran eğitimi

metotlarıyla desteklenerek öğrencilerin teknolojiyi doğru

kullanmalarının önemi vurgulandı.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Şekilleri” ve “Türkiye’nin İklimi Etkileyen Unsurlar” konuları

işlendi.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bilginin korunması,

yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği

inceledik. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel

gelişme sürecine katkılarını öğrendik.

Ayrıca dersimizde öğrencilerimizin sunum becerilerini geliştirmek

ve genel kültürlerine katkıda bulunmak amacıyla önem verdiğimiz

öğrenci sunumlarına da yer vermekteyiz. 7-C sınıfında bulunan

öğrencimiz Can Deniz ERGİN ve 7-D sınıfında bulunan

öğrencimiz Görkem ÖZER’e kağıdın serüveni ile ilgili

hazırladıkları sunum için teşekkür ederiz.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler  Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Atatürkçülük ve

Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesine ait “Toplumsal Alanda Yaşanan

İnkılaplar, Şapka İnkılabı ve Kıyafette Değişiklik, Tekke, Zaviye

ve Türbelerin Kapatılması, Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişim,

Soyadı Kanunu, Türk Kadınına Toplumsal Alanda Sağlanan

Haklar” konularını işledik. Ayrıca bu hafta GPÇ-22 çalışmalarını

kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Ortaokul 1. sınıf. Öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu hafta

“Madde ve Değişim” ünitesine ait genleşme ve büzülme konuları

tamamlandı. Üniteye ait genel tekrar çalışmaları yapıldı.

Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu hafta

“Madde ve Isı” ünitesi kapsamında öğrendikleri kazanımlar ile

ilgili soru ve etkinlikleri çözerek konunun pekiştirilmesini

gerçekleştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

“Işığın Madde ile Etkileşimi” ünitesine ait “Aynalar” konusunu

işleyerek, aynaların özelliklerine göre günlük hayatta nerelerde

kullanıldığının farkına vardılar.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde «Basit

Makineler” ünitesine ait soru çözümü yaparak konuyu

pekiştirdiler, yeni ünitemiz Canlılar ve Enerji İlişkilerine giriş

yapan öğrencilerimiz «Besin Zinciri» konusunu işlediler. ”



Yabancı Diller Zümresi

Ortaokul 1. sınıflarımızla İngilizce dersimizde bu hafta “Mr Stink”

adlı kitabımızın içeriği ile ilgili bir çalışma yaptık. Kitabımızın ana

kahramanı olan Mr Stink için bir konuşma yazısı yazdılar ve

sınıfta arkadaşlarına sundular.



Yabancı Diller Zümresi

Ortaokul 3. sınıflarımızla İngilizce dersimizde bu hafta “Holes”

adlı kitabımızı tamamladık ve filmini izledik.



Bilişim Teknolojileri Zümresi

Bu hafta ortaokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimiz ile bilişim

teknolojileri dersinde Python yazılımı aracılığı ile dışarıdan girilen

değerler arasındaki istenilen mantıksal sınamaları yazdırarak for

döngüsü ve if komut bloklarını öğrendik.



Bilişim Teknolojileri Zümresi



Kulüpler

Bu hafta ortaokul 3 ve 4. sınıflarımızla Robotik-Maker

Kulübü’nde PYTHON yazılımı aracılığı ile sayı tahmini oyunu

yaparak for döngüsü ve if fonksiyonlarını öğrendik.
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