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İTÜ GVO Beylerbeyi İlkokulu 2. sınıf öğrencilerimizin “Stone Soup” hikâyesinden yola çıkarak oluşturdukları proje, 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından “eTwinning Projesi” olarak onaylanmıştır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz 03 Mart 2020 Salı günü ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle

oditoryumda bir paylaşım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda önümüzdeki süreçte okul olarak yapılacak çalışmalar ile

ilgili öğrencilerimize bilgi verildi. Öğrencilerimizin istedikleri başarıya ulaşacaklarına inanıyor ve onlara başarılar

diliyoruz.

04 Mart 2020 Çarşamba günü ortaokul öğrencilerimizin günlük yaşam problemlerine ve sıra dışı problemlere yanıt

aradıkları soruların yer aldığı “FENBEG” uygulamasını gerçekleştirdik.

İlkokula uğurlamaya hazırlandığımız anaokulu hazırlık sınıfı öğrencilerimizin velileri için 04 Mart 2020 Çarşamba

günü “İlkokul Tanıtım Toplantımızı” gerçekleştirdik.

05 Mart 2020 Perşembe günü İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi olarak okulumuzda 09.50-10.00 saatleri arasında "Acil

Durum Tahliye Tatbikatı" yapılmıştır. Tatbikatımız 09.50'de çalan siren sesi ile başlamıştır. Okulumuzun tüm

alanlarında siren sesi ile “Çök, Kapan, Tutun” hareketi yapılarak siren sesinin bitmesi beklenmiştir. Siren sesinin

bitmesinin ardından yapılan duyuruyla öğrencilerimiz, öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle tek sıra hâlinde

bulundukları alanlardaki tahliye planını izleyerek, binayı terk edip toplanma alanlarına ulaşmışlardır.

Öğrencilerin belirtilen alanda toplanmalarından sonra öğretmenlerimiz sınıf yoklamasını alarak ilgili müdür

yardımcısına yoklama hakkında bilgi vermişlerdir. Tatbikatımız tüm seviyelerde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerimizin sınıflarından ayrıldıktan sonra toplanma alanlarına geliş süresi 26-30 saniye olarak belirlenmiştir.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı “Ara Sınıflar Kabul Sınavı”mızın ikincisini 07 Mart 2020 Cumartesi günü

okulumuzda gerçekleştireceğiz.

Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini paylaşmak amacıyla 07 Mart Cumartesi günü ilkokul 1. sınıfların 2. 

dönem “Genel Veli Toplantısı” gerçekleştirilecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz.

Ortaokul 1.sınıf öğrencilerimiz, müzik derslerindeki çalışmalarından oluşan performanslarını aileleri ile "Müzik

Dinletisi"nde paylaşacaklar. 09-13 Mart haftasında ortaokul 1.sınıf öğrencilerimizin performanslarını dinlemek üzere

tüm velilerimizi bekliyoruz.

14-15 Mart 2020 tarihlerinde “7. Geleneksel Satranç Turnuvası”nı gerçekleştireceğiz. Turnuvaya katılacak olan tüm

sporculara başarılar dileriz.

İlkokul 2. sınıf öğrencilerimiz, her yıl mart ayında “Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında "Geleneksel Maziye

Yolculuk" etkinliğini gerçekleştiriyorlar. Bu yıl 26 Mart 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan etkinliğimiz için

hazırlıklarımız heyecanla devam ediyor.

Saygılarımla,

E. Aybars ŞEHİRTAY

Okul Müdürü

Değerli Velimiz,

Etkinliklerin yoğun olarak yaşandığı bir haftayı daha tamamladık. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul 

öğrencilerimiz; proje çalışmalarına devam ediyorlar. 



Sağlık

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) İLE İLGİLİ 

OKULUMUZDA ALINAN ÖNLEMLER

Solunum yolu enfeksiyonu yapan Yeni Koronavirüs ile ilgili 

olarak okulumuzda alınan önlemler aşağıda belirtilmiştir.

1)Öğrencilerimize, yemek öncesi ve sonrası, tuvalet kullanımı

sonrası, teneffüs aralarında ellerinin en az 20 saniye boyunca

sabunlu suyla yıkamaları gerektiği belirtilmiştir.

2)Sınıf koridorları ile yemekhaneler ve tuvaletlere “ El Antiseptiği

(Ecolab Manodes p3, Alkol bazlı hijyen etkili sıvı el temizleme

ürünü)” aparatları konulmuş ve kullanımı hakkında bilgilendirme

yapılmıştır.



Sağlık



Sağlık

3)Öğrencilerimizin okulda bulundukları süre içinde kullandıkları,

masa, sıra, öğrenci dolapları ve kulpları, kapı kolları, merdiven

tırabzanları, lavabolar, bataryalar, klozet ve klozet kapakları

Alkol- C12-16 etoksilatlı ve izopropil alkol içerikli temizlik

malzemesi ile temizlenmektedir.

4)Sınıflar, derslikler, atölyeler, derslik koridorları, spor salonu,

yüzme havuzu, oditoryum, revir ve tüm ofisler kullanım sonrası

havalandırılmakta özellikle öğrencilerin bulunmadığı saatlerde

derslik pencereleri açık bırakılmaktadır. Merkezi havalandırmanın

kullanıldığı alanlarda hava filtreleri düzenli aralıklarla (yılda dört

kez) değiştirilmektedir.

5)Temizlik hizmetinde, temizlik personellerinin çalışmaları

sırasında eldiven ve maske kullanmaları gerektiği tekrar

hatırlatılmıştır. Bu konuda gerekli denetim ilgili firma (Andırman

Grup) yetkilileri ve müdürlüğümüzce yapılmaktadır.



Sağlık

6)Yemek hizmetinde, yemek personelinin eldiven, bone ve maske

kullanmaları gerektiği tekrar hatırlatılmış, yemekhanede

kullanılan malzemelerin (bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak vb.)

temizliği ve hijyen ortamda kullanıma sunulması sağlanmıştır.

Ayrıca çocukların beslenme alışkanlığı vücut direncinin

oluşmasında önemli olduğundan aylık yemek menüsünde yer alan

vitamin ve mineral yönünden zengin sebze ve meyvenin

yıkanması, temizliği ve servise hazırlanması konusunda ilgili

firma yetkilileri ile görüşülmüştür. Bu konuda gerekli denetim

ilgili firma (Sardunya Yemek Hizmeti) yetkilileri ve

müdürlüğümüzce yapılmaktadır.



Sağlık



Sağlık



Sağlık



Sağlık

7)Okulumuzda servis hizmeti veren tüm servis araçlarının iç

bölümü 19.02.2020 tarihinde aktif oksijen bazlı HUWA-SAN

TR50 ile dezenfekte edilmiştir. Bu işlemin düzenli aralıklar ile

yapılmasına karar verilmiş, gerekli denetim ilgili firma (Fors Tur)

yetkilileri ve müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

8)Gribal enfeksiyondan dolayı okula gelemeyen öğrencilerimizin

velileri ile görüşülerek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi

alınmaktadır. Bu durumdaki öğrencinin okula gönderilmemesi

iyileşme sürecini hızlandıracağı gibi çocukların birbirleriyle yakın

temasının olmamasıyla hastalığın yayılmasının engelleneceğinden

öğrencimizin okula gelmemesi, evinde dinlenmesi önerilmektedir.



Sağlık



Sağlık



Sağlık

9)Okulda görevli bulunan tüm çalışanlarımızın sağlık

durumlarında konulan tanı sonucunda rapor almaları ve tedavi

süresi sonunda okula gelmeleri sağlanmaktadır.



Tatbikat

05 Mart 2020 Perşembe günü İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi olarak

okulumuzda 09.50-10.00 saatleri arasında "Acil Durum Tahliye Tatbikatı"

yapılmıştır. Tatbikatımız 09.50'de çalan siren sesi ile başlamıştır. Okulumuzun

tüm alanlarında siren sesi ile “Çök, Kapan, Tutun” hareketi yapılarak siren

sesinin bitmesi beklenmiştir. Siren sesinin bitmesinin ardından yapılan

duyuruyla öğrencilerimiz, öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle tek sıra hâlinde

bulundukları alanlardaki tahliye planını izleyerek, binayı terk edip toplanma

alanlarına ulaşmışlardır. Öğrencilerin belirtilen alanda toplanmalarından sonra

öğretmenlerimiz sınıf yoklamasını alarak ilgili müdür yardımcısına yoklama

hakkında bilgi vermişlerdir. Tatbikatımız tüm seviyelerde başarıyla

gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin sınıflarından ayrıldıktan sonra toplanma

alanlarına geliş süresi 26-30 saniye olarak belirlenmiştir.



Tatbikat



Tatbikat



Tatbikat



Tatbikat



Tatbikat



Gezi

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ 

ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ “İSVİÇRE BİLİM VE 

KÜLTÜR GEZİSİ”NDEYDİ

27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında, 18 öğrencimizle evrenin

sırrını anlamak için yapılan bilimsel çalışmaları daha yakından

görmek amacıyla İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan Avrupa

Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) ziyaret ettik.

Öğrencilerimiz, CERN’de bilim insanlarıyla bir araya geldiler.

CERN yerleşkesini gezerek merak ettikleri soruları CERN-CMS

deneyinde görev alan Okul Aile Birliği Başkanımız Sayın Prof.

Dr. Mithat KAYA’nın ekibine sorma fırsatı yakaladılar. CERN’in

amacını ve yapısını öğrenerek yapılan bilimsel çalışmaları daha

yakından gözlemlediler. Ayrıca öğrencilerimiz sırasıyla; Cenevre,

Lozan ve Montreux, Colmar, Leman Gölü, Lozan Antlaşması`nın

imzalandığı L`hotel Beau Rıvage Oteli, Zürih St. Peter Saat

Kulesi, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Çalışma

Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler

Avrupa Merkezi ve Technorama Bilim Merkezi’ni gezdiler.



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



FENBEG

Ortaokul öğrencilerimizle, çeşitli araç gereçler ve boyama

kalemlerle günlük yaşam problemlerine ve sıra dışı problemlere

yanıt aradıkları; öğrencilerimizin gerçek yaşam ile fen bilimlerini

ilişkilendirmesini ve sevmesini sağlayacak soruların yer aldığı

"FENBEG" uygulamasını gerçekleştirdik.



FENBEG



FENBEG



FENBEG



PDR

Sınava hazırlık sürecinde hem içsel hem de dışsal motivasyon,

eğitimin her basamağındaki çocukların başarısı için çok önemlidir.

Öğretmenler ve anne babalar öğrencilerin bu motivasyonlarını

sağlamada ve onları yüreklendirmede önemli bir rol oynarlar. Bu

nedenle ne sınavda ne de şu son günlerde kesinlikle negatif bir

ruh hali içinde bulunulmalıdır. Çünkü olumsuz düşünceler

başarısızlığı da beraberinde getirebilmektedir. Başarının ilk şartı

hedefini doğru belirlemek ve motive olmaktır.

Bu nedenle 03 Mart Salı günü Ortaokul 4. Sınıf öğrencilerimizle

oditoryumda bir paylaşım toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Müdür

Yardımcımız tarafından kalan süreçte okul olarak yapılacak

çalışmalar ile ilgili konular öğrencilerimizle paylaşılmıştır. Bu

çalışma ile Psikolojik Danışmanımız ve ders öğretmenlerinin

önerileri ile öğrencilerimizin bir amaç uğruna çalışmaları

sonucunda başarıya ulaşacaklarını bir kez daha öğrencilerimizle

paylaşmış olduk.

Tüm öğrencilerimizin istedikleri başarıya ulaşacaklarına inanıyor

ve onlara başarılar diliyoruz.



PDR



Sağlık İçin Hareket Et

"Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliğini müzik eşliğinde ısınma

hareketlerini yaparak ve ardından dans ederek gerçekleştirdik.



Hazırlık Grubu

Bu hafta hazırlık sınıfı öğrencilerimizle dördüncü STEAM konumuz

olan “Pam ve Ava’nın Harita Macerası” temasını işledik.

Giriş etkinliğimizi öğrencilerimizde merak uyandıracak ve beyin

fırtınası yapmalarına fırsat verecek şekilde planladık.



Hazırlık Grubu

Sınıfın içinde bulunan ve her gün gördükleri materyallerin farklı

açılardan fotoğraflarını çektik ve bir kutuya koyarak üzerini örtü ile

kapattık. Örtünün altında ne olabileceğini sorduk. Öğrencilerimizin

“Örtünün Altında Ne Var?” Orff şarkısı eşliğinde kart çekmelerine

fırsat verdik. Çektikleri kartları sırasıyla tahtaya yapıştırdık.

Fotoğraflarda çıkan aynı nesnelerin birbirinden ne gibi farkları

olduğunu sorduk ve “Yukarıdan, aşağıdan veya başka açılardan

çekildikleri için farklılar.” cevabını alana kadar etkinliğe devam ettik.

Bu farkın “Bakış Açısı” olduğunu söyledik.



Hazırlık Grubu

Daha sonra STEAM kutusundan ve içeriğinden bahsederek kutu

içinde iki ayrı hayvan olduğunun ve bu bakış açısının onlara ait

olduğuna değindik. Öğrencilere farklı iki hayvanın nerelerde yaşıyor

olabileceklerini sorduk. “Denizde, ağaçlarda ve karada” yanıtını

verecek farkındalığı kazandıklarında kutudaki hayvanların Pam

isminde bir rakun ve Ava adında bir baykuş olduğunun bilgisini

verdik ve kutudan çıkan materyalleri tek tek tanıttık.



Hazırlık Grubu

Kutudan çıkan ve haritada yerleri belli olan, “Ağaç, Bot ve Ziyaretçi

Merkezi” materyallerini öğrencilerin incelemesi için fırsat verdik ve

iki hayvanın bu nesneleri baktıkları yerden farklı şekilde gördüklerini

ifade ettik. Kendimizi Pam ve Ava’nın yerine koyduk. Pam’in yerden

“ağacı üçgen, ziyaretçi merkezini ev, botu dikdörtgen” olarak

gördüğü Ava’nın ise gökyüzünden “ağacı daire, ziyaretçi merkezini

kare, botu oval” gördüğünü keşfettik. Kutu içinden çıkan park

haritasını inceledik ve kendi park haritamızı uygun şekilde

renklendirdik. Şeffaf sınıf haritasında oluşturduğumuz bisiklet

yolunu kontur çizgilerinin sık olmadığı yerlerden geçirmeye

çabaladık.



Hazırlık Grubu

Deniz seviyesinden uzak yerlerin daha yüksek ve dik olduğunu o

bölgelerde hareket etme alanımızın azaldığını öğrendik ve

hamurlardan yaptığımız koniyi yatay olarak üç eşit parçaya bölerek

taban kısımlarının etrafını üç ayrı kağıda çizdik. Çizdiğimiz kısımları

büyükten küçüğe keserek üst üste yapıştırdık ve koninin sivri ucuna

yaklaştıkça kontur çizgilerinin sıklaştığını ve birbirine daha yakın

olduğunu deneyimledik.

Öğrendiğimiz tüm bilgileri pekiştirmek ve kalıcı öğrenmeyi

sağlamak için kraft kağıtları ve artık materyaller kullanarak kendi

bisiklet yolumuzu tasarladık. Bisiklet yolumuzda yüksek yerlerin

daha dik ve geçilmesi zor alanlar olduğunu bir kez daha gözlemledik.



Hazırlık Grubu

Etkinliğimiz sırasında “Kuş Bakışı, Perspektif, Profil Görünüm” gibi

kavramlara değindik. Okulumuzun belirli alanlarını farklı bakış

açıları ile gözlemleme fırsatı bulduk. Farklı alanları ve bölgeleri

gösteren sunumlar izledik. Pusula yardımıyla önceden

oluşturduğumuz taslak planı uyguladık ve sonunda bizi bekleyen

“Pam ve Ava” maskelerine ulaştık.

Öğrendiğimiz ve uyguladığımız her etkinliğin kanıtını STEAM

kitapçığımızdaki etkinlik sayfalarına taşıdık. Bu sayede öz

değerlendirme yapma fırsatı bulduk.

Yeni bilgilerde görüşmek üzere… 



Orta Grup

Bu hafta Mars ve Venüs sınıfları olarak “Masallar ve Hikâyeler”

konusundan yola çıkarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.

Türkçe dil etkinliğinde masalın ne olduğunu, masal ve hikâyenin

arasındaki farkları, aralarındaki anlatım farklılıklarını sorgulayıp

düşündük. Her fırsatta birbirinden farklı hayallerle yazılmış masal ve

hikâyeleri okuduk. Anlatılmak isteneni ve çıkarılması gereken

dersleri konuştuk.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliğinde, “Shatti” adlı ahşap bloklardan

gölge oluşturma kutu oyununu oynarken iki açıdan düşünmeye

çalıştık. Görsel okuma çalışmasında masal kahramanlarının

bulunduğu posteri inceleyerek soruları cevaplandırdık.

Muhakeme becerilerimizin gelişmesi için yarım bırakılan hikâyeyi

hayal kurarak kendi cümlelerimizle tamamladık. Leylek ve Tilki”nin

misafirperverlik ve hoşgörü ile ilgili hikâyesini canlandırarak

anlatılan olayı yorumladık.



Orta Grup

Müzik etkinliğinde “Masal Kahramanları” ve “Sihirli Kutu”

şarkılarını öğrenerek ritim aletleriyle müziğe eşlik ettik.

Sanat etkinliğinde kendi masal kahramanımızı tasarladık. Atık

materyallerle yaratıcı ve birbirinden farklı yeni masal kahramanları

oluşturduk.

Problem çözme becerilerimizi geliştirecek sorulara yanıtlar aradık.

Kendi penguen resimlerini bir araya getirerek hikâye kitabımızı

oluşturduk.



Orta Grup

Dolu dolu geçen programımızda baharın gelişiyle ısınmaya başlayan

havayı fırsat bilip sık sık bahçeye çıkarak oyunlar oynadık. Temiz

havanın tadını çıkardık.

Bu haftayı; hayal gücümüzü, duygularımızı, düşüncelerimizi,

problem çözme becerilerimizi, yorumlarımızı kullanarak

tamamladık. Haftaya yeni bilgilerle görüşmek üzere…

İyi hafta sonları… 



Küçük Grup

Bu haftaya sağlıklı ve eksiklerimiz tamamlanmış, okulumuzu

özlemiş bir şekilde başladık. Geçen hafta başlayamadığımız “Hava”

ve bu haftanın konusu olan “Toprak”a hızlı bir giriş yaptık. Türkçe

derslerimizde “Hava nedir?”, “Hava durumları nelerdir?”, “Havanın

Önemi ve Kirliliği”, “Toprak ve Önemi”, “Toprak Kirliliği”,

“Toprağın Altında Yaşayan Hayvanlar” ile ilgili sohbetler ettik,

sunumlar ve videolar izledik. “Rüzgarlı Bir Gün” ve “Tohumcuk”

adlı hikâyeleri öğretmenlerimizden dinlemekten keyif aldık.



Küçük Grup

Düşünme becerileri çalışmalarımız kapsamında “Mini Yup” kutu

oyunumuzu tekrarladık. Yaratıcılık etkinliklerimizde kâğıdımızda

bulunan geometrik şekli hayal ettiğimiz bir nesnenin parçası olarak

kullanıp resmimizi tamamladık. Oluşturduğumuz resimleri

arkadaşlarımıza anlatmak çok keyifliydi. Diğer bir yaratıcılık

etkinliğimizde saksımız olmasaydı çiçeğimizi nasıl bir kabın içine

koyacağımızı düşündük ve resimledik.



Küçük Grup

Havalar güzelleşmeye başlayınca ve konumuzda “Hava” olunca biraz

hava almaya ve gülümseyen güneşten faydalanmaya bahçeye çıktık.

Çok eğlenceli dakikalar geçirdik. Özlediğimiz kütüphanemize de

küçük bir ziyarette bulunup kitaplarımızı inceledik.

Sanat etkinliklerimizde yine güçlü nefeslerimizden yardım alarak

sulu boyalarımızla çılgın saçlar tasarladık. Üfleyerek resim yapmak

bizleri o kadar mutlu etti ki…

Okuma yazmaya hazırlık saatlerimizde çeşitli çalışma sayfalarımızı

tamamladık. Nesne sayı eşleştirme ve çizgi çalışmaları ile

becerilerimizi geliştirdik.

Drama etkinliğimizde hepimiz farklı roller aldık. "Büyüyen

Tohumlar" draması ile kimimiz rüzgâr ve güneş, kimimiz su damlası,

kimimiz ise küçük bir tohum oldu. Tohumların toprağın içinde

zamanla büyüyerek farklı meyve ve sebzelere dönüştüğünü

hissetmek farklı bir deneyimdi bizim için.

Birçok yeni bilgiyi keşfettiğimiz eğlenceli bir hafta geçirdik, hafta

sonu dinlenip yeni bilgilere hazır olarak geleceğiz.

Yepyeni etkinliklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.



Küçük Grup



GEMS

Bu hafta küçük grup öğrencilerimizle hava ve toprak temalarına dair

deneyler yaptık. Çimlerimizi ektik ve büyümesi için

sabırsızlanıyoruz. Hava kirliliğini gözlemlemek üzere bahçemizin

farklı alanlarına tabaklar astık. Tabaklara yapışan tozları inceledik.

Havanın gerekliliğini gözlemlediğimiz mum deneyimizi çok sevdik.



GEMS

Orta grup öğrencilerimizle dikkat becerilerimizi geliştirici domino

oyununu oynadık. Renkli mandalları grupladık ve grafik çalışmamızı

tamamladık. Toplama ve çıkarma işlemlerimize devam ettik.



GEMS

Hazırlık sınıfı öğrencilerimizle STEAM konumuz olan “Pam ve

Ava’nın Harita Macerası” temasını işledik. Renkli bardakları

kullanarak dikkat oyunu oynarken çok heyecanlandık.



GEMS



İngilizce

Bu hafta “Hayvanlar” temamızı işlemeye başladığımız hazırlık grubu

öğrencilerimiz ile oyunlarla öğrenmenin keyfine bir kez daha vardık.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz İngilizce dersinde şekiller ve

oyuncaklar konusuyla ilgili oyunlar oynadılar ve projeler yaptılar.



İngilizce

Küçük grup öğrencilerimiz ile bu hafta kış ve yaz mevsimlerini

öğrenip bu mevsimlerde giydiğimiz kıyafetler hakkında sohbet ettik.

Sonrasında mevsimlerimizi yapmış olduğumuz güneş ve kardan

adam sanat çalışmasıyla simgeleştirdik ve temamızla ilgili bol bol

eğlenceli şarkılar söyledik.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta, öğrencilerle ritim çalışması yaptıktan

sonra çeşitli Orff enstrümanları ile “Orkestra Şefi Kim?” oyununu

keyifle oynadık.



Müzik



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde tek ayak, çift ayak sıçrama

çalışmaları ve hayvan taklidi yürüyüşler yaptık. Dersimizi eğlenceli

eğitsel oyunlar oynayarak bitirdik.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Satranç

Bu hafta satranç dersimizde nasıl mat yapacağımızı ve "Merdiven

Matı" yapmayı öğrendik.



Kulüpler

Çeşitli bale figürleri öğrendik.

Jimnastik figürlerimizi eşli olarak çalıştık.



Kulüpler

Esneme hareketleriyle derse başladık.



1. Sınıflar 

Annem veya babamla araçla bir yerden başka bir yere giderken trafikte geçirdiğimiz süreyi

anımsadık. Trafik çok zamanımızı alıyormuş. O zaman içerisinde neler yapılmaz. Araçları

izlemek, insanların birbirlerine nasıl davrandıklarını gözlemlemek, öğrendiğimiz bilgilerle

trafikte gördüklerimizi karşılaştırmak bizi daha da bilinçlendirdi.

Artık zihinden çıkarma işlemleri yapmaktan keyif alıyoruz. Bunu oyunlarla desteklemek ve

uygulamaktan mutluyuz. Problem çözerken de zihinden çıkarma işlemlerini kullanmak

bizim gelişmemizi sağlayacaktır.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

2. sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersinde “Deyimler ve Atasözleri”

konusunu işlediler. Okudukları “Gözcü Karınca” adlı kitapta geçen

deyim ve atasözlerini bularak anlamları üzerinde konuştular.

Ellerindeki kartlardan anlamlarını buldukları deyim ve atasözlerini

birbirleri ile paylaştılar. Çalışmanın sonunda seçtikleri deyim ve

atasözünü görselleştirmek bu çalışmada en çok keyif aldıkları

bölüm oldu. Yaratıcılıklarını deyim ve atasözünün anlamına aktaran

öğrencilerimiz birbirinden güzel görsel oluşturdular.

Çalışmadaki başarılarından dolayı tüm öğrencilerimizi kutluyoruz.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

3. sınıf öğrencilerimiz bu hafta matematik dersinde “Zaman

Ölçüleri” konusuna giriş yaptılar. Öğrencilerimiz; zamanı dakika ve

saat cinsinden söyleme, okuyup yazma, zaman ölçme birimleri

arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik çalışmalar yapıp tasarlamış

oldukları saatler üzerinde istenilen saatleri gösterdiler.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



Yabancı Diller 

Bu hafta 1. sınıflarımızla İngilizce derslerimizde öğrendiğimiz

kelimelerin genel tekrar çalışmalarına, yeni ünitemizin ana konusu

ile ilgili beyin fırtınası etkinliğine yer verdik.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Ana fikrinde paylaşmanın öneminin vurgulandığı "Stone Soup"

hikâyesi, ITU GVO Beylerbeyi İlkokulu 2. sınıf öğrencilerimiz için

projelendirilmiş olup Türkiye Ulusal Ajansı tarafından eTwinning

projesi olarak onaylanmıştır. Proje süresince öğrencilerimizle,

hikâyenin okunması, ana fikrin üzerinde konuşulması, hikâyenin

sınıfta doğaçlanması, hikâyenin videosunun izlenmesi, hikâye ile

ilgili bir video/poster hazırlanması ve sınıf içi grup etkinlikleri gibi

çalışmalar yapılacaktır. Tüm bu çalışmalar projemize katılan

İspanya, Hırvatistan, Yunanistan'da yer alan bazı okullarda da

yürütülecek ve ülkeler arası bilgi ve ürün paylaşımı yapılacaktır.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Bu hafta 3. sınıflarımız “Natural Resources” ünitemizle ilgili poster

ve sunumlarını arkadaşlarıyla paylaştılar.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller

4. sınıf öğrencilerimiz bu hafta öğrendiklerini çeşitli oyunlarla

pekiştirdiler.



Yabancı Diller



Beden Eğitimi

Bu ayki "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliğimizi

gerçekleştirdik. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle müzik

eşliğinde sabah sporumuzu yaptık.



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi

Bu hafta ilkokul 2. sınıflarımızla basketbol branşına özgü çalışmalar

yaptık.



Beden Eğitimi



Bilişim Teknolojileri

Bu hafta 2 ve 3. sınıflarımız ile bilişim teknolojileri dersinde döngü,

koşul ve değişken kavramlarını öğrenerek Code.org uygulaması

aracılığı ile “Dans ve Bilgisayar Bilimleri” etkinliklerini yaptık.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



GEMS

1. sınıf öğrencilerimiz bu hafta "Mathematics Their Way" GEMS

kitabımızdaki “Sihirli Kutu” adlı etkinlikle çıkarma işlemleri

gerçekleştirdiler.



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta "Family Math Multiplation Design" GEMS

kitabındaki unifix küpler ile çarpma dizaynı adlı etkinliği

gerçekleştirdiler.



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta "Mathematics Their Way" GEMS kitabından

"Intervals of Time" adlı çalışmayı yaptılar.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde "Canlı ve

Cansız Varlıklar" adlı deney ile canlılık özelliklerini incelediler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde karışımlar adlı

deneyi gerçekleştirdiler.



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

Bu hafta 3 ve 4. sınıflarımız ile Robotik Kulübü’nde Minecraft

Education Edition Programı aracılığı ile “Hayvanat Bahçesi” ve

“Köprü” tasarladık.



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Tablo, Grafik ve Görsel Yorumu”

konusunu etkinlikleriyle işlediler. Önümüzdeki hafta yapılacak

Türkçe sınavı için hazırlık amacıyla tekrar çalışması yaptılar.

“Yaratıcı Yazma ve Düşünme Becerileri” dersinde “Masal Yazıyoruz”

yazma etkinliğiyle farklı masallar oluşturdular. “Bilmecenin İzinde

Maceranın Peşinde” kitabına ait çalışmaları bitiren öğrenciler,

kütüphanede Aslı Eti’nin “Dünya’nın On Dört Günü” adlı kitabını

okumaya başladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya konu tekrarlarıyla

başladılar. “İsim Tamlaması, Zamir, Sıfat” konularını tekrar edip

kitaplarındaki etkinlikleri tamamladılar. Yaratıcı yazma ve

düşünme becerileri dersinde “Beyin Yakan Sorular”dan yola çıkıp

yaratıcılıklarını kullandılar. Bu sorulara verdikleri cevaplarda sıfat

kullanmayı ihmal etmediler. Kütüphane dersinde ise mart ayı

kitabımız olan “Hayal Kurmak Bedava” kitabına başladılar.



Türkçe Zümresi

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

ve pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Kütüphanede “Uzun

Beyaz Bulut Gelibolu” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Sözel Mantık Muhakeme” ve

“Görsel Yorumlama” konularıyla ilgili çalışmalar yaptılar.

Konuları test çözümleriyle pekiştirdiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Temel Geometrik

Kavramlar” konusuna devam ettik. Doğruların birbirlerine göre

durumlarını ve iki noktanın birbirlerine göre konumlarını

inceleyip konu ile alakalı sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimize bu hafta “Sınıfımızda en yükseğe

sıçrayan kimdir?” araştırma sorusunu yanıtlamak için nasıl veri

toplayacağını sorduk. Fikir alışverişi yaptıktan sonra sınıf

duvarına astığımız kâğıda öğrencilerden sırayla zıplayabildikleri

kadar zıplayıp parmaklarını kağıda vurarak sıçradıkları seviyeyi

işaretlemelerini istedik. Öğrencilerin sıçrama yüksekliklerini ve

boy uzunluklarını excel dosyasına aktardık. Elde edilen verilerle

sütun grafiği oluşturduk. Yönelttiğimiz sorularla aritmetik

ortalama ve açıklık kavramlarını hissettirdik.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Çokgenler” konusuna

giriş yaptık. Çokgenlerin ve düzgün çokgenlerin özelliklerini

inceleyip konu ile alakalı sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle “Eşlik-Benzerlik” konusunu

işledik. “Yansıma-Öteleme” konusuna giriş yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Üretim, Dağıtım ve

Tüketim” ünitesinde yer alan “Çevremizdeki Ekonomik

Faaliyetler” konusunu işledik. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler

başlığı altında "Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Turizm,

Madencilik, Ormancılık ve Hizmet" sektörleri tanıtıldı. Ekonomik

faaliyetlerin coğrafi bölgeye göre değişiklik gösterdiği vurgulandı.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Kaynakları”, “Türkiye’nin Su Kaynakları” ve “Kutup İklimi”

konuları işlendi.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz Türk İslam medeniyetinde

yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını kendilerine

verilen rol kartlarıyla canlandırdılar. Bilim insanları rolüne giren

öğrencilerimizden bazıları "Tıbbın Kanunu, Kitab-ı Bahriye,

Mukaddime, Cihannüma, Rubailer" gibi yazdıkları kitapları

tanıtırken bazı öğrencilerimiz bu bilim insanlarının bilime nasıl

katkıda bulunduklarını anlattılar.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Demokratikleşme

Çabaları” ünitesine ait “Çok Partili Hayat Denemeleri, Siyasi

Partiler Kuruluyor, Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver

Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası” konularını

işledik. Ayrıca bu hafta GPÇ-24 çalışmalarını kontrol ettik.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

“Işığın Yayılması” ünitesine ait ışığın yansıması konusu işlendi.

Konunun pekişmesi için sınıf içi soru çözümü ve etkinlikler

yapıldı.



Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta fen bilimleri dersinde

“Ses ve Özellikleri” ünitesi kapsamında “Ses Yalıtımı” konusunu

işlediler. Günlük hayatta ses yalıtımının yapıldığı ortamları ve bu

ortamlarda nasıl ses yalıtımı yapıldığını öğrendiler.

Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde “Işığın

Madde ile Etkileşimi” ünitesine ait mercekler konusu işlendi.

Öğrenmiş oldukları bilgileri pekiştirmek için konu ile ilgili soru

çözümü ve etkinlikler yapıldı.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgulayarak,

izledikleri sunumlar üzerinden döngülerin poster çalışmasını

yaptılar. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası

sonuçlarını tartışarak çözüm önerilerini sundular.



Fen Bilimleri Zümresi



Yabancı Diller Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıflarla “Because of Winn-Dixie”

karakterleri hakkında yapboz çalışması yaptık. Öğrenciler gruplar

hâlinde ana karakterler hakkındaki bilgilerini tazeleyerek

karakterlerin yeni özelliklerini öğrendiler. Ayrıca kitabımızla ilgili

birer özet yazdılar.



Yabancı Diller Zümresi

Bu hafta “Wonder” kitabımıza başladık ve kitabımızın ana

karakteri olan “August” ile ilgili “Wonder” isimli şarkı ile ilgili

çeşitli etkinlikler yaptık.



Bilişim Teknolojileri Zümresi

Ortaokul 1 ve 2. sınıflarımız ile bilişim teknolojileri dersinde

Python yazılımı ile karmaşık problemler yaparak range, in, for, if

ve hiyerarşik düzeni öğrendikten sonra "Minecraft Education

Edition Uygulaması" ile “Hayvanat Bahçesi” tasarladık.



Bilişim Teknolojileri Zümresi



Kulüpler

Ortaokul 1 ve 2. sınıflarımız ile STEAM Kulübü’nde "Minecraft

Educatin Edition Programı" aracılığı ile “Çiftlik” ve “Hayvanat

Bahçesi” ve “Akvaryum” tasarladık.



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler

Ortaokul 3 ve 4. sınıflarımız ile Robotik-Maker Kulübü’nde

"Minecraft Education Edition Programı" aracılığı ile “Hayvanat

Bahçesi” ve “Akvaryum” tasarladık.



Kulüpler



Kulüpler
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