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27 Şubat 2020 ve 1 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “CERN-Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi

Gezisi”ne ortaokul öğrencilerimizi uğurladık. Öğrencilerimize bilgi ve güzel anılar biriktirerek tamamlayacakları bir

gezi diliyoruz.

JMUN Kulübü öğrencilerimiz; 21-22 Şubat tarihlerinde, Üsküdar SEV Ortaokulunda düzenlenen “Diversity:

Promoting an Inclusive Society (Çeşitlilik: Kapsayıcı bir toplum kurma)” konulu konferansa İngilizce öğretmenlerinin

eşliğinde katıldılar. Katıldıkları komitelerde fikirlerini cesurca ve katılımcı bir şekilde paylaşan, dünya sorunlarına

yaratıcı çözümler getirerek takdir toplayan öğrencilerimizi tebrik ederiz. .

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimiz, müzik derslerindeki çalışmalarından oluşan performanslarını aileleri ile "Müzik

Dinletisi"nde paylaştılar. 10 Mart 2020 Salı günü ortaokul 1.sınıf öğrencilerimizin performanslarını dinleyeceğiz. Tüm

velilerimizi bekliyoruz.

Sportif alandaki başarılarımıza bir yenisini daha ekledik. Ortaokul Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımımız; İstanbul

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası İl Müsabakaları çerçevesinde, İstanbul

ilinde ilk dört (4) takım arasına girerek “Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları”na katılmaya hak kazanmıştır.

Müsabakalarda başarı elde eden öğrenci ve öğretmenimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz; problem çözme yeteneklerini geliştirecekleri, matematiğin gündelik hayatımızdaki

yerini keşfedecekleri "Pratik Matematik Atölye Çalışması"na okulumuzda katıldılar.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz, akademik çalışmalarının yanı sıra Eko-Okullar, Beslenme Dostu Okul,

Okullarda Orman, SEMEP ve TÜBİTAK gibi projelerde de hafta içinde birçok çalışma gerçekleştirdiler. Ortaokul

öğrencilerimiz, 2204-b TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na 23 proje ile katılım

gösterdiler. SEMEP (South-Eastern Mediterranean Sea Project) kapsamında 22 Şubat 2020 Cumartesi günü MEV

Büyükçekmece Okullarında düzenlenen afiş sergisinde “Doğayı Teknolojiyle Koruyalım” ve “Be Effective Against

Pollution by Finding a Solution” sloganları ile tasarladıkları çalışmalarını paylaştılar. Ayrıca anaokulundan ortaokula

kadar Eko-Okullar, Okullarda Orman, Beslenme Dostu Okul gibi projelerde “Enerji Kaynağımız Güneş”,

“Dünya’daki biyoçeşitlilik”, “Enerjiden nasıl tasarruf edebiliriz?”, “Tüketim Alışkanlıklarımız”, “Sağlıklı Yiyecekler”,

“Küresel Isınma” gibi birçok çevre konusunda da araştırma yaparak farkındalıklarını artırdılar. Projelerde yer alan tüm

öğrencilerimizi tebrik ediyor ve çalışmalarının devamını diliyoruz.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarımız da devam ediyor. 04 Mart 2020 Çarşamba günü 16.15-17.45 saatleri

arasında gerçekleştirilecek olan Anaokulu Velilerine İlkokul Tanıtım Toplantısı’na katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla,

Aslı TAŞCI

Ortaokul Müdür Yardımcısı

Değerli Velimiz,

Gezilerimiz, atölye çalışmalarımız, deneme sınavlarımız, turnuvalarımız, ulusal ve uluslararası proje

çalışmalarımız, etkinlik provalarımız ile keyifli, eğlenceli ve bilgi dolu etkinliklerin yoğun olarak

yaşandığı bir haftayı daha tamamladık.



Branş Konseri

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, müzik derslerindeki

çalışmalarından oluşan performanslarını müzik dinletisi ile

ailelerine sergilediler.



Branş Konseri



Branş Konseri



Branş Konseri



Branş Konseri



Branş Konseri



JMUN

JMUN Kulübü öğrencilerimiz; 21-22 Şubat tarihlerinde, Üsküdar

SEV Ortaokulunda düzenlenen “Diversity: Promoting an

Inclusive Society (Çeşitlilik: Kapsayıcı bir toplum kurma)”

konulu konferansa İngilizce öğretmenlerinin eşliğinde katıldılar.

Topluluk önünde konuşma, uluslararası organizasyon dilini

kullanma, tartışma, fikir yürütme, takım çalışması ve problem

çözme gibi 21. yy becerilerini pekiştirme fırsatı yakalayan

öğrencilerimiz, İngilizceye olan hâkimiyetlerini de artırma fırsatı

buldular. Katıldıkları komitelerde fikirlerini cesurca ve katılımcı

bir şekilde paylaşan, dünya sorunlarına yaratıcı çözümler getirerek

takdir toplayan öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını

diliyoruz.



JMUN



JMUN



JMUN



Tebrik

“ORTAOKUL YILDIZ ERKEK MASA TENİSİ TAKIMI”MIZIN 

BAŞARISI

Ortaokul Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımımız; İstanbul Gençlik

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar

Arası İl Müsabakaları çerçevesinde, 17-24 Şubat 2020 tarihleri

arasında, 96 okulun katımı ile gerçekleştirilen müsabakalarda

İstanbul ilinde ilk dört takım arasına girmiştir. Takımımız bu

sonuçla “Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları”na katılmaya

hak kazanmıştır. Müsabakalarda başarı elde eden ortaokul 3. sınıf

öğrencilerimiz; Ahmet Mert ÇAKIR, Deniz İhsan GÜRSOY,

Celal Selim FİŞ’i ve Masa Tenisi Öğretmenimiz Sayın Hale Balım

ÜSTÜNDAĞ’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.



Tebrik



Pratik Matematik

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimize matematiği sevdirerek

“Matematik günlük hayatta ne işimize yarayacak?’ şeklindeki

sorularına yanıt bulmalarını sağlamak için Pratik Matematik

İstasyon Çalışması uygulanmıştır. Öğrenciler problem çözme

yeteneklerini uygularken eğlenerek öğrendiler.



Pratik Matematik



SEMEP

Güneydoğu Akdeniz Çevre Projesi

SEMEP, South-Eastern Mediterranean Sea Project kelimelerinin

baş harflerinden oluşturulmuş bir sözcüktür. Birleşmiş Milletlere

bağlı bir alt kuruluş olan UNESCO'nun 27. Genel Kurulu'nda

onaylanan Uluslararası SEMEP’e 24 ülkeden pek çok okul üyedir.

Bu projenin Türkiye'deki sahibi Milli Eğitim Bakanlığı olup

Çevre Bakanlığı tarafından da proje desteklenmektedir. SEMEP;

çevre eğitimi alanında sosyal, tarihî, bilimsel, teknolojik, etik ve

kültürel boyutları da göz önüne alarak bütünsel bir çevre eğitimi

geliştirmeyi hedefler.

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu öğrencileri,

SEMEP kapsamında 22 Şubat 2020 Cumartesi günü MEV

Büyükçekmece Okullarında düzenlenen afiş sergisinde Fen

Bilimleri Bölümü’nün rehberliğinde hazırladıkları çalışmalarını

sundular. Sergide “Doğayı Teknolojiyle Koruyalım” ve “Be

Effective Against Pollution by Finding a Solution” sloganları ile

tasarladıkları çalışmalarını ortaokul 2.sınıf öğrencilerimizden

Elvan KAHVECİ, Mina Yaprak SEVSEVİL, Melis TATOĞLU ve

Mebrure Naz HANÇER paylaştı. Öğrencilerimizi çalışmalarından

dolayı tebrik ederiz.



SEMEP



SEMEP



Beslenme Dostu Okul

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz “Beslenme Dostu Okul Projesi”

kapsamında bu ay “Enerji Kaynağımız Güneş” konulu öykü

yazdılar. Yazdıkları öyküleri okuldaki diğer öğrencilerle

paylaşmak adına okul panosu hazırladılar. Bu çalışma ile birçok

öğrencimizin Güneş’in hayatımız için ne kadar önemli olduğunu

kavramalarını sağladılar.



Okullarda Orman

İLKOKUL OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ŞUBAT 

AYI  ETKİNLİKLERİ

Bu hafta 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde branş

öğretmenleri rehberliğinde poster çalışması yaptılar. Dünya’daki

biyoçeşitliliğin ve Dünya’nın korunması adına enerjiden nasıl

tasarruf edebileceklerini, gelecek için alınabilecek önlemleri

anlatan farklı çalışmalarla duygu ve düşüncelerini anlatma imkânı

buldular. Çalışmalar Okullarda Orman panosunda

sergilenmektedir. Öğrencilerimize duyarlılıkları ve katkıları için

teşekkür ederiz.



Okullarda Orman

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimizle Sosyal Bilimler

Bölümü olarak okulumuzda yürütülmekte olan “Okullarda

Orman” projesi şubat ayı eylem planı kapsamında

“Biyoçeşitliliğin İnsan Yaşamına Etkisi” teması ile ilgili gazete,

dergi ve günlük yaşantı örneklerinden oluşan poster çalışmalarını

“Okullarda Orman” panosunda sergiledik.



Okullarda Orman



PDR

Bireylerin kendilerine yönelik iyi duygular geliştirmeleri daha ilk

yaşlardan, hayatlarındaki önemli insanlar tarafından nasıl

değerlendirildiklerine bağlıdır. Kendini iyi ifade edebilen bireyler,

dolaysız yoldan ve açıkça gereksinimlerini söylerler. Kendilerinin

ve başkalarının haklarını korurlar. Özgüvenli bireyler, kendisi

olmaktan memnundur ve bunun sonucu olarak kendisi ve çevresi

ile barışıktır. Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bölümü olarak Ortaokul 1, 2 ve 3.sınıflarda öğrencilerimizi

“Kendini İfade Etme ve Özgüven” konusunda desteklemek

amacıyla sınıf etkinliğimiz gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz

“Kendi Reklamım” adlı çalışma ile de kendilerini ifade etme ve

olumlu özelliklerini grup karşısında paylaşma fırsatı bulmuşlardır.



PDR



Felsefe Eğitimi

Bu ay hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ile “Ben Sandalye Değilim” adlı

kitaptan yola çıkarak felsefe çalışmamızı gerçekleştirdik.

Hikâyemizin kahramanı küçük zürafayı ormandaki ilk gününde

herkes sandalye zannedip üstüne oturuyor. Küçük zürafa da onlara

bir sandalye olmadığını göstermek için işe koyuluyor. "Ben bir

zürafayım! Görmüyorlar mı? Beneklerim var. Kulaklarım var.

Gözlerim var.” diyerek kendini ifade etmeye çalışsa da işler istediği

gibi gitmiyor.

Hikâyemizden yola çıkarak öğrencilerimizle "Problemlerimizle nasıl

başa çıkarız? İnsanlar bizi görmezden geldiğinde ya da kendimizi

ifade etmekte güçlük çektiğimiz durumlarda neler hissederiz? Sizce

küçük zürafa ne hissetmiştir? Başkalarının duygularını anlamak niçin

önemlidir?" vb. sorular üzerinden sohbet ettik ve hikâyemizin en

sevdiğimiz bir bölümünü resimledik.



Felsefe Eğitimi

Bu ay Venüs ve Mars sınıfı öğrencilerimiz ile “Harold ve Sihirli

Tebeşir” adlı kitaptan yola çıkarak felsefe çalışmamızı

gerçekleştirdik. Hikâyemizin karakteri bir akşam uykusu gelmeyince

ay ışığında yürüyüşe çıkar. Gökyüzünde Ay’ı göremeyen Harold

sihirli tebeşiri ile ay çizmeye başlar. O andan itibaren çizdiği her şey

gerçek olmaktadır. Ne de olsa sihirli tebeşir ile çizdiği her şey gerçek

oluyordu.

Öğrencilerimiz ile kendilerinin hayal ettiği ve gerçekleşmesini

istediği düşünceleri üzerinde konuştuk.



Felsefe Eğitimi



Beslenme Dostu Okul Projesi

Bu ay Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında tüm yaş gruplarında

"Vitaminlerin Ziyareti" adlı kitabı okuyarak farklı besin gruplarının

vücudumuz için gerekli farklı vitaminleri karşıladığını konuştuk.

Sağlığımız için tüketmemiz gereken yoğurdun önemi ile ilgili eğitsel

bir sunum izleyerek yeni bilgiler öğrendik.

Beslenme Dostu Okul Projesi tim üyelerimizle tüm yaş grubunda

arkadaşlarımızın hazırladığı “Sağlıklı Yiyecekler” temalı mandala

çalışmalarımız ile panomuzu güncelledik.



Beslenme Dostu Okul Projesi

Bu ay kendi kültürümüze ait Türk yemeklerinin tadına tekrar bakarak

yeni lezzetleri öğrendik.

Ayrıca okul hemşireleri ve oyun–hareket öğretmenleri eşliğinde

öğrencilerimizin boy ve kilo ölçümleri ikinci kez gerçekleştirildi.

Sağlıklı beslenmenin önemi üzerine öğrencilerimiz ile bilgiler

paylaşıldı.

Yapacağımız sağlık dolu diğer etkinliklerde görüşmek üzere…



Beslenme Dostu Okul Projesi



Beslenme Dostu Okul Projesi



Eko Okullar

Bu ay Eko-Okullar Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler yaptık.

“Su Tasarruf Yöntemleri” konulu video izledik ve video bittikten

sonra gördüklerimizi değerlendirerek sohbet ettik. Temizlik

malzemelerinin kullanımında israftan kaçınılması konusunda sohbet

ederek bilinçli tüketim konusuna dikkat çektik. Enerji konulu

bilmeceleri bilmeye çalışırken çok eğlendik. Biz de çeşitli bilmeceler

ürettik. Müzik dersimizde de “Tüketim Alışkanlıkları” konusuna

değinerek “Damlaya damlaya göl olur.” atasözünün ritim ve Orff

çalışmasını gerçekleştirdik.

Değişik etkinliklerde tekrar görüşmek dileğiyle...



Eko Okullar



Eko Okullar



Okullarda Orman

Bu ay Okullarda Orman Projesi kapsamında tüm yaş gruplarımız

“Dünyadaki biyoçeşitlilik Araştırmaları, Biyoçeşitlilik Noktası Saha

Çalışması” ve “Nane-Limon, Küresel Isınma” adlı videolarını

izleyerek üzerinde düşündüler.

Anaokulu 4 yaş grubu ise “Küresel ısınmayla ilgili “Tema-İklim

Değişikliği” adlı animasyon filmini izleyerek konu hakkında sohbet

ettiler.



Okullarda Orman

Anaokulu 5 yaş grubu ise “Küresel Isınmanın Dünya’mıza olan

etkileri (Buzullar, Kuş Göçleri, İklim Değişikliği) ile ilgili

dramatizasyon çalışması yaparak, küresel ısınmaya maruz kalan tüm

canlıların yerine kendilerini koyarak empati yaptılar.

Anaokulu 6 yaş grubumuz ise “Buzulların Erimesi” adlı deneyi

yaparak ve biyoçeşitlilik bağlantısı üzerinde sohbet ettiler.

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

etkinliğine devam ediyoruz. Şubat ayında kâğıdı tasarruflu

kullanması sebebiyle Okullarda Orman bayrağını “Jüpiter” sınıfı

aldı. Okullarda Orman bayrağı sergilenmek üzere “Jüpiter” sınıfına

tim üyesi tarafından teslim edildi.



Okullarda Orman



Hazırlık Grubu

Bu hafta hazırlık gruplarında “İcatlar ve Buluşlar” konusuna giriş

yaptık. “İcat nedir?”, “Buluş nedir”, “Mucit kime denir?” gibi

soruları hep birlikte cevaplandırdık. Çağlar boyunca gerçekleşen

birçok icadı inceleyerek bu icatların insan hayatına etkisi üzerine

sohbet ettik. Birbirinden ilginç icatları inceleyerek bizler de birer

mucide dönüştük. Grup çalışması içinde kendi icatlarımızı tasarladık.

Oyun saati etkinliklerimiz içinde halat çekme ve bahçede parkur

oyunumuzu oynadık.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimiz içinde yeni sesler

öğrenmeye devam ettik.



Hazırlık Grubu

Müzik etkinliklerimiz kapsamında “Penguenler ve Kutup Ayıları”

Orff çalışmamızı tekrarladık. Motor becerilerimiz çalıştırdığımız bu

çalışma sırasında dikkat becerimizi de geliştirdik.

Görsel okuma çalışmalarımız sırasında “Küresel Isınma” başlığı

üzerinden çalışmalarımıza devam ettik. Karşılıklı sorduğumuz

sorularla küresel ısınmanın nedenleri, olası sonuçları ve küresel

ısınma için alabileceğimiz önlemler üzerine konuşma fırsatı

yakaladık.



Hazırlık Grubu

Düşünme becerileri çalışmalarımız kapsamında “Tricky Tower” adlı

kutu oyununu oynadık. Dikkat, karşılaştırma, eşleştirme, stratejik

düşünme, problem çözme gibi birçok bilişsel basamağı kullandığımız

bu oyunda aynı zamanda çok da eğlendik.

Keyif dolu bir haftanın sonuna geldik, hepinize güzel bir hafta sonu

dileriz.



Hazırlık Grubu



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu haftaya “Nesli Tehlike Altındaki Canlılar” konusu ile ilgili

etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Evimizden getirdiğimiz görsel ve

kitaplar sayesinde hayvan dostlarımızın bilmediğimiz özelliklerini

öğrenme fırsatı bulduk. Bu canlıların neden nesillerinin tükendiği

hakkında kitaplar, videolar ve çeşitli sunular inceledik. Kavram

haritaları ile doğanın dengesinin nasıl olduğunu anlamaya çalıştık.

Bu konularda bize düşen sorumluluklar hakkında sohbet ettik.

Sanat etkinliğimizde seçtiğimiz nesli tükenmekte olan hayvan

resimlerini desenlerle renklendirdik.



Orta Grup

Oyun ve hareket etkinliğimizde nesli tehlike altındaki kuş türlerine

dikkati çekmek için kuşların ayak ve kanat resimleri ile eş zamanlılık

oyunumuzu oynadık. Güzel havaları fırsat bilerek okul bahçemizin

bol bol tadını çıkarmaya çalıştık.

Müzik etkinliğimizde “Penguen” adlı şarkıyı öğrenirken ritim

aletlerini kullanmaktan büyük keyif alıp dans ettik.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde “Equlibrio” adlı kutu oyunumuzu

oynayarak görsel ve uzamsal algı becerilerimizi geliştirmeye devam

ettik. Yaratıcılık çalışmamız için ise “Denizde yüzerken plastik bir

atığa takılmış deniz kaplumbağasına nasıl yardım ederdin?” sorusuna

çözümler üretip fikirlerimizi resimledik.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimizde kitap çalışmalarımıza

devam ederken “U” sesi ile ilgili etkinliklerimizi de uyguladık.

Çember içindeki pinpon topuna üfleyerek nefesimizi doğru

kullanma egzersizleri yaptık.

Yeni bilgilerimizle bir sonraki hafta görüşmek üzere…



Küçük Grup

Bu hafta Merkür sınıfı olarak yaşadığımız sağlık sıkıntıları sebebiyle

eğitim programımızı biraz yavaşlattık. Oyunlar oynayarak ve farklı

deneyimler edinerek okuldaki vaktimizi geçirdik. Bu hafta

uygulamayı planladığımız etkinliklerimizi bir sonraki haftaya

erteleyerek yeni konumuza eklemeler yaparak eğitimimize devam

etmeyi planlıyoruz.

Gelecek haftaya sağlıklı bir şekilde başlayıp yeni etkinliklerimizi

heyecanla bekliyoruz.



GEMS

GEMS etkinliğimizde küçük gruplarla motor becerilerini destekleyici

etkinlikler ve nefes egzersizleri yaptık.



GEMS

Orta gruplar ile kum havuzundaki fosilleri aradık. Çıkarma işlemine

giriş yaptık. Donma ve erime ile ilgili deneyimizi gözlemledik.



GEMS

Büyük gruplar ile çıkarma işlemlerimize devam ettik. Tam ve yarım

saatleri öğrendik. Işıklı masada duyu bütünleme çalışmasında keyifli

ve renkli zaman geçirdik.



GEMS



İngilizce

“Evimiz ve Ailemiz” temamıza devam ettiğimiz hazırlık grubu

öğrencilerimiz ile bu hafta evimizin farklı bölümlerinde neler

yaptığımız hakkında sohbet edip kendi hayalimizdeki evi tasarladık.



İngilizce



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz İngilizce dersinde “Toys and

Shapes” konusuna giriş yaparak eğlenceli oyunlar ve etkinlikler ile

öğrendiler.



İngilizce

Küçük grup öğrencilerimiz ile bu hafta “Kıyafetler” temamızda

üstümüze çeşitli kıyafetler deneyerek kıyafetleri öğrenmeye çalıştık.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta, "Eko Okullar Projesi" kapsamında;

Tüketim alışkanlıklarımıza değinerek, "Damlaya damlaya göl olur."

Atasözünün ritim-orff çalışması tüm yaş sınıfları ile gerçekleştirildi.



Müzik



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta Fovist Ressam Henri

Matisse’in eserlerini inceledik. Ardından kesme-yapıştırma tekniği

ile soyut resimler yaptık.



Satranç

Bu hafta satranç dersimizde satranç saatini kullanmayı öğrendik.



Kulüpler

Bu hafta Bale Kulübü’nde koreografimize çalışmaya devam ettik.

Bu hafta Dans Kulübü’nde ısınma hareketleriyle çalışmamıza

başlayarak gösteri hareketlerimizi tekrar ettik.



Kulüpler

Bu hafta Perküsyon Kulübü’nde şef olmak çok eğlenceliydi.

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak Jimnastik Kulübü’nde vücut-denge

çalışmaları yaptık.



Kulüpler

Görsel Sanatlar Kulübü’nde bu hafta asetat kağıtları üzerine

natürmort çalışması yaptık.



1. Sınıflar 

Bu hafta eğitim öğretim yılına başladığımız günü anımsadık. O zaman da öğretmenlerimiz

elimizden tutarak merdivenleri indirmişlerdi. Dönem içerisinde merdivenlerden iniş

çıkışların ne kadar önemli olduğunu biz anlamıştık. Bu hafta içerisinde merdivenlerden iniş

çıkışlarımız üzerinde tekrar çalıştık. Merdivenlerden inerken sağdan inip sağdan çıkmayı

öğrendik. Her yerde güvenli yürüyüş sergilememiz gerektiğini keyifle öğrendik.

Toplama çıkarma işlemlerinden sonra problem kurmanın ve çözmenin mantığını

kavramaya çalıştık. Problemde (Ne biliyoruz? Ne isteniyor? ) sorularına cevap bulmaya

çalıştık. Bunları bilirsek problemi daha kolay çözebileceğimize karar verdik.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

2. sınıf öğrencileri “Doğal Sayılar” ile başladıkları matematik

yolculuğunda hızla ilerliyorlar. Toplama ve çıkarma işlemlerinden

sonra “Çarpma İşlemi”ne başlayan öğrencilerimiz GEMS dersi ile

paralel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaptıkları modellemeler

ile çarpma işlemi gerektiren problemleri çözerken öğrenmeyi kalıcı

ve zevkli hâle getiriyorlar. Çok merak ettikleri “Bölme işlemini ne

zaman öğreneceğiz?” sorusunu da sormayı hiç unutmuyorlar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

3.sınıflar olarak bu hafta kodlamanın mantığını ve önemini daha iyi

öğrenebilmek için çeşitli uygulama ve oyunların yer aldığı

etkinlikler yaptık. Böylece kodlama alanının çalışma sırlarını ve

temel öğelerini keşfetmeye başladık.



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta ortaokula hazırlık süreci için fen, sosyal,

matematik ve Türkçe derslerimizin bir ders saatini ortaokul

öğretmenleri ile yaptık. Ortaokulda yer alan öğretmenleri tanıdık ve

farklı dersliklerde derslerimizi yaptık. Ortaokul ile ilgili merak

ettiğimiz soruları sorduk. Derslerimizi zevkli bir şekilde tamamladık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

1. sınıflarımızla bu hafta öğrendiğimiz kelimelerin hangi kategoriye

ait olduğu ile ilgili bir etkinlik yaptık. Ayrıca ünitemizin hikâyesini

canlandırdık.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

2. sınıflarımızla bu hafta “Stone Soup” adlı hikâyeyi canlandırdık.

Hikâyenin ana teması olan “paylaşmak” konusu üzerinde konuştuk.



Yabancı Diller 

3. sınıflarımızla bu hafta "Cümle Yapısı" konusunu pekiştirmek

amaçlı oyunlar oynandı.



GEMS

1. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta GEMS dersinde GEMS ülkesindeki

siyah ve beyaz ormanın hikâyesini dinledikten sonra bu ormanlarda

yaşayan hayvanların hikâyelerinden yola çıkarak toplama işlemi

üzerine problem cümleleri oluşturdular.



GEMS

2. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta GEMS dersinde GEMS ülkesinin

renkli ayıları üzerine çarpma işlemleri gerçekleştirdiler. Bu etkinlik

sırasında çarpma işleminde çarpanların yeri değiştirilse de sonucun

değişmediğini keşfettiler.



GEMS



GEMS

3. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta GEMS dersinde verilen bir

çokluğun birim kesir karşılıkları üzerine problemler çözdüler.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar fen bilimleri laboratuvar dersinde öğrencilerimiz "Ses ve

Işık" ünitesi kapsamında ses konusu ile ilgili deneyler

gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde maddelerin

kütle ve hacim değerlerini ölçme konusunda deneyler

gerçekleştirdiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Birinci ve Üçüncü Kişi Ağzıyla

Anlatım”, “Anlatımda Yararlanılan Duygular” ve “Betimleme”

konularını etkinlikleriyle işlediler. Öğrenciler kütüphanede Dursun

Ege Göçmen’in “Bilmecenin İzinde Maceranın Peşinde” adlı kitabını

okumayı tamamladılar. “Anı” türünü işleyerek örnek bir anı metni

okudular.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Sıfatlar” konusuyla

başladılar. Ellerindeki kuklaların özelliklerini söylerken sıfatları

kullanıp konuyu pekiştirme fırsatı yakaladılar. Geçen hafta

uyguladığımız KTT-3’ün sorularını yanıtlayan öğrencilerimiz,

yaptıkları hataları gördüler. Yaratıcı yazma ve düşünme becerileri

dersinde “Benzetme” ve “Mecaz”lar oluşturarak çevrelerindeki

biri ile ilgili bir paragraf ya da şiir kaleme aldılar. Kütüphane

dersinde “Sherlock, Lüpen ve Ben” kitabını bitiren öğrencilerimiz,

mart ayında yeni bir kitapla farklı bir dünyanın kapılarını

aralamayı sabırsızlıkla bekliyorlar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Ek Fiiller” konusunu kavramaya

yönelik çalışmalar yaptılar. “Güz” adlı şiiri içerik ve biçim

yönünden inceleyerek şiire ilişkin soruları yanıtladılar. “Doğa”

konulu yaratıcı yazma çalışması yaptılar. Bunun yanı sıra

kütüphanede “Uzun Beyaz Bulut Gelibolu” kitabını okumaya

devam ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Anlama Dayalı Anlatım

Bozuklukları” konusunu hatırlamaya dönük etkinlikler yaptılar ve

LGS-9 ile sınav konusunda deneyim kazanmaya devam ettiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1.sınıf öğrencilerimizle “Temel Geometrik Kavramlar”

konusuna başlandı. Nokta, doğru ve doğru parçası adlandırarak

çizimlerini gerçekleştirdiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimizle “Veri İşleme” konusunda iki

veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorularını

oluşturduk. Günlük hayatta karşılaştığımız sütun grafiklerini

inceledik. Grafik çizerken dikkat edilmesi gereken kuralları

hatırladık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Açılar” konusuna giriş

yaptık. Konu ile alakalı sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Pisagor Bağıntısı”

konusunu işleyerek alıştırmalar yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Toplum” ünitesinde yer alan “Sanal Ortamda Güvenlik”, “Bilim

İnsanlarının Ortak Özellikleri” ve Bilimsel Etik” konularını

işledik.

“Maskenin Altındaki Bilim” isimli sınıf içi drama etkinliği

yapıldı. Bu etkinlikle öğrenciler tarihte önemli icat ve buluşlara

imza atan bilim insanlarının maskelerini takarak drama tekniği ile

bilim insanlarının bilgilerini sınıf arkadaşlarına aktardılar. Farklı

teknikler ve materyaller kullanılarak yapılan etkinlik ile

öğrencilerimiz eğlenerek öğrenme ve öğrendiklerini pekiştirme

fırsatı buldular.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Bitki Örtüsü”, “Türkiye’nin Nüfus Dağılımı” ve “Türkiye’nin

Ekonomik Faaliyetleri” konuları işlendi.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3.sınıf öğrencilerimizle Türk-İslam

medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine

katkılarını öğrendik. 15-20. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan

gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini

analiz ettik. Ayrıca Türk-İslam bilim insanlarının biyografilerinden

oluşan broşür çalışmaları hazırladık.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Atatürkçülük ve

Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesine ait “Sağlık Alanında Yapılan

Çalışmalar, Cumhuriyetin Türk Toplumuna Sağladığı Kazanımlar,

Büyük Nutuk ve Onuncu Yıl Nutku, Cumhuriyet’in Korunmasında

Gençliğe Düşen Görevler: Gençliğe Hitabe, Atatürk’ün Kişisel

Özellikleri, Akla ve Bilime Önem Vermesi, Çağdaş Olması,

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar” konularını

işledik. Ayrıca bu hafta GPÇ-23 çalışmalarını kontrol ettik.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta “Işığın Yayılması” ünitesine ait ışığın ortamlarda

yayılması, ışık kaynakları ve ışığın geçirgenliği konuları işlendi.

Konuların pekişmesi için laboratuvar çalışması yapıldı.



Fen Bilimleri Zümresi



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

yaptıkları laboratuvar çalışmalarında, sesin farklı ortamlarda

yayılma hızını, sesin farklı ortamlarda farklı işitilmesini, sesin

şiddetini deneyerek keşfettiler.

Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

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

deneysel çalışmaları yaparak çukur ve tümsek aynadaki görüntü

özelliklerini pekiştirdiler. Ayrıca “Işığın Kırılması” konusunu

işlediler.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

"Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi" ünitesine ait fotosentez ve

solunum konularını işleyerek sunum üzerinde kavramları

pekiştirdiler. Basit makineler ünitesini izledikleri animasyonlar

üzerinden tekrar eden öğrencilerimiz hafta içi soru çözümü ile

kazanımları pekiştirdiler.
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