
ANAOKULU

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI
ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 

2019 - 2020  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 24. VELİ BÜLTENİ

İLKOKUL ORTAOKUL

http://www.itugvo.k12.tr/web/Default_Okul.aspx?OkulId=4


İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu 8. Sınıf öğrencimiz Mustafa Mert CEVAHİR, “Güneş Enerjisi ile

Soğutma” adlı projesi ile 5-7 Mart tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirdiği sunumuyla okulumuz ve ülkemizi

başarı ile temsil etmiştir. Öğrencimiz Mustafa Mert CEVAHİR’i ve Danışman Öğretmeni Hale ÜNAL’ı tebrik ederiz.

İlkokul 4.sınıf öğrencilerimiz, 6 Mart 2020 Cuma günü “İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi”ni ziyaret ettiler.

Gerçekleştirdikleri gezide öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde “Havacılık” teması kapsamında öğrendiği bilgileri

pekiştirdiler ve ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, Ar-Ge çalışmaları alanında dikkat çeken İTÜ Uçak ve

Uzay Bilimleri Fakültesi’ndeki çalışmaları yakından gözlemleme fırsatı buldular. Gezi sırasında İTÜ Uçak ve Uzay

Mühendisliği Fakültesinin tarihçesi, uçak ve uzay mühendisliği ilişkisi, hava araçlarının tasarımı ile ilgili bizleri

bilgilendiren Uçak Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZDEMİR’e çok teşekkür ederiz.

Öğrencilerimiz bu hafta İzmir Uzay Kampına gittiler. Gençleri bilim, matematik ve teknoloji alanında kariyer

yapmaları için motive etmeye odaklanan Uzay Kampı Türkiye’de uzayla ilgili interaktif simülasyonların kullanıldığı

dinamik ve eğlenceli bir ortamda; iletişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında da eğitim aldılar.

19 Şubat 2020 – 11 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen Ortaokul 3 ve 4 . Sınıflar Arası Basketbol Turnuvasında

büyük çekişmeye sahne olan final maçı sonrasında Ortaokul 3-C sınıfını 15-10 yenen Ortaokul 4-D sınıfı şampiyon

olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

2 Mart 2020 tarihinde Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nca

yapılan açıklama doğrultusunda okulumuzda alınan önlemleri sizlerle paylaşmıştık. Kurul tarafından yapılan ikinci

açıklama kapsamında okulumuzda daha önce uygulanmakta olan önlemlere ek olarak aldığımız önlemleri de 11 Mart

2020 tarihinde sizlere ulaştırdık.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12.03.2020 tarihinde yapılan açıklama doğrultusunda okulumuz 16 – 30 Mart 2020

tarihleri arasında tatildir.

Okulumuzda yapılması planlanan tüm okul içi ve okul dışı etkinlikler bakanlıkça yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar

iptal edilmiştir.

Hafta sonu okulumuzda gerçekleştirilen Mini Konservatuvar, Kış Spor Okulu ve Yetiştirme Kursları bu iki haftalık

tatil süresince yapılmayacaktır.

Genel veli toplantıları iptal edildiği için öğretmenlerimizden bireysel randevu alarak öğrencilerimizin akademik ve

sosyal gelişimleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri takvimimizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Saygılarımla,

Banu Seval GÖKÇEK

Anaokulu Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

Öğrencilerimiz ile dolu dolu bir haftayı daha keyifle yaşadık. Sınıflarda gerçekleştirdiğimiz

çalışmaların yanı sıra okul dışı geziler, grup çalışmaları, toplantılar ve düzenlenen özel etkinliklerle

öğrenme ortamlarımızı zenginleştirdik.



Tebrik

ÖĞRENCİMİZ “ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI 4. BİLİM VE 

KÜLTÜR ŞENLİĞİ”NDE OKULUMUZU VE ÜLKEMİZİ 

BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ

Uluslararası Türk Dünyası 4. Bilim ve Kültür Şenliği kapsamında, 4, 5, 6,

7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında, “Buluş” ve “Bedensel Engellerin

Hayatını Kolaylaştıracak Projeler” dallarında yarışma düzenlenmiştir. Bu

yarışmanın temel amacı; genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya,

merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Bu yarışma

kapsamında ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizden Mustafa Mert CEVAHİR,

5-7 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen finalde “Güneş

Enerjisi ile Soğutma” adlı projesinin sunumunu gerçekleştirmiş,

okulumuzu ve ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. Öğrencimiz Mustafa

Mert CEVAHİR’i ve proje danışmanı olan Fen Bilimleri Öğretmeni Sayın

Hale ÜNAL’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.



Tebrik



Tebrik



İzmir Uzay Kampı

Bu hafta İzmir Uzay Kampı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bir uzay

ve bilim merkezi olan Uzay Kampı’nda öğrenciler uzayla ilgili

interaktif simülasyonları kullandılar. Dinamik ve eğlenceli bir

ortamda, iletişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında da eğitim

aldılar. Üç gün boyunca atölyelerde yaptıkları çalışmaları, fen

bilimleri dersimizde işlediğimiz “Yer Kabuğu ve Dünya’mızın

Hareketleri/Dünya ve Evren” konusunda öğrendiklerini,

simülasyonlarda görme şansını yakaladılar. Öğrencilerimiz, soyut

olan bazı kavramların ve merak ettikleri soruların yanıtlarını

buldular.

İzmir Uzay Kampı’nda yaptığımız etkinlikleri eğlenerek ve

öğrenerek gerçekleştirdik. Gezimizi üç gün boyunca zevkli bir

şekilde tamamladık. Öğrencilerimiz de yapılan geziden mutlu bir

şekilde ayrıldılar.



İzmir Uzay Kampı



İzmir Uzay Kampı



İzmir Uzay Kampı



İzmir Uzay Kampı



İzmir Uzay Kampı



İzmir Uzay Kampı



İzmir Uzay Kampı



İzmir Uzay Kampı



İzmir Uzay Kampı



Gezi

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ “İTÜ UÇAK VE 

UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ”Nİ ZİYARET ETTİ

İlkokul 4.sınıf öğrencilerimiz, 6 Mart 2020 Cuma günü “İTÜ

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi”ni ziyaret ettiler. Gezi öncesi,

fen Bilimleri dersi "Havacılık" teması kapsamında

öğrencilerimize bilgilendirme yapılmış, öğrencilerimizle bu

konularla ilgili deneyler tasarlanmıştır.

Gezi sayesinde öğrencilerimiz; hem fen bilimleri dersinde

“Havacılık” teması kapsamında öğrendiği bilgileri pekiştirdiler

hem de ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, Ar-Ge

çalışmaları alanında dikkat çeken İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri

Fakültesi’ndeki çalışmaları yakından gözlemleme fırsatı buldular.

Gezi sırasında İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesi’nin

tarihçesi, uçak ve uzay mühendisliği ilişkisi, hava araçlarının

tasarımı ile ilgili bizleri bilgilendiren Uçak Mühendisliği Öğretim

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZDEMİR’e çok teşekkür ederiz.



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Gezi



Π Haftası Etkinlkleri

π HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Bu hafta öğrencilerimiz ile π haftasını kutladık. Öğrenciler

öğretmenleri rehberliğinde yaptıkları sınıf içi etkinlikler ve

Matematik Bölümü olarak hazırladığımız “Happy Pi Day”

videosu ile matematik dünyasının en gözde sayısı olan π sayısının

ne anlama geldiğini keşfettiler.

“Quiver” arttırılmış gerçeklik uygulaması ile öğrencilerimiz

etkinlik kağıtlarına çizdikleri görsellerin akıllı telefon ve

tabletlerinde canlandığını gözlemlediler.

“Pi Sudoku Turnuvası”nda birinci olan öğrencimize Matematik

Bölümü tarafından ödülü verildi.

Pi sayısının virgülden sonraki ilk 1000 basamağına karşılık gelen

rakamlar sırasıyla öğrencilerimiz tarafından bloklar şeklinde

boyanarak “Pi City” görseli hazırlandı.

Yaptığımız etkinlikler ile öğrencilerimiz eğlenerek öğrendiler.



Π Haftası Etkinlikleri



Π Haftası Etkinlikleri



Π Haftası Etkinlikleri



Tebrik

19 Şubat 2020–11 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen

«Ortaokul 3 ve 4. Sınıflar Arası Basketbol Turnuvası»nda,

büyük çekişmeye sahne olan final maçı sonrasında Ortaokul 3-C

sınıfını 15-10 yenen Ortaokul 4-D sınıfı şampiyon olmuştur.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Tebrik



Eko Okullar

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle Sosyal Bilgiler “Eko-

Okullar” mart ayı eylem planı doğrultusunda «Tüketim

Alışkanlıklarımız» teması ile ilgili üretim teknolojisindeki

gelişmelerden yola çıkarak günlük hayatımızda atıklarımızı

azaltmak ve tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi hakkında

araştırmalar yaptık. Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda

oluşturulan poster ve afiş çalışmalarını “Eko-Okullar” panosunda

sergiledik.



Eko Okullar



Hazırlık Grubu

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak “Arkeoloji” temasını öğrendik.

Türkçe dil etkinliklerimizde “Arkeoloji Nedir?», «Müze ve Türleri»,

«Göbeklitepe Oyun Parkı” konuları hakkında sohbet ettik. «Mart

kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.” atasözünü öğrendik.

Okuma-yazmaya hazırlık etkinliklerinde “Okul Olgunluğu” ve

“Matematik” kitaplarımızdan çalışmaya devam ettik. Bu haftaki

sesimiz “H ve V” idi.



Hazırlık Grubu

Müzik etkinliğinde “Dinozor” adlı Orff çalışmasını öğrendik.

Düşünme becerileri etkinliğinde bu hafta “Do Zoo” oyunuyla

mekanda konum algımızı geliştirdik. Görsel okuma etkinliğimizde

ise “Küresel Isınma” konulu görselimize öğretmenimizin sorduğu

çeşitli sorularla devam ederek dikkat becerilerimizi pekiştirdik.



Hazırlık Grubu

Öğrenme merkezlerinde planladığımız oyunları keyifle oynadık.

Oyun etkinliğinde “Sandalye Kapmaca” adlı oyunu oynarken çok

eğlendik.

Sanat etkinliğinde kil hamurundan yaptığımız tabletlere eski karakter

ve sembollerle yazı yazarak kendi özgün eserimizi oluşturduk.



Hazırlık Grubu

Scamper etkinliğinde “Süzgeç ile Elek” nesnelerinin birbirinden

farklı olan yönlerini öğrendik ve eleği başka amaçlarla kullanmak

için hangi malzemelerle birleştirebileceğimizi tasarladık.

Yeni haftada görüşmek dileği ile…



Orta Grup

Bu hafta Mars ve Venüs sınıfları olarak «Matematik Haftası»

kapsamında etkinliklerimizi gerçekleştirdik.

Hafta boyunca sayıları ve geometrik şekilleri çeşitli oyunlarımıza

dahil ederek eğlenirken öğrenme ve öğrendiklerimizi pekiştirme

fırsatı bulduk.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde hafıza kartlarımızla

çalışmalar yaptık. Kartlarda bulunan hayvanları sayıp sayılar ile

eşleştirmeye çalışırken dikkatimizi geliştirdik.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde sayılar ve geometrik şekilleri

kullanarak özgün ve yaratıcı resimler ortaya çıkarttık. Sayıları ve

şekilleri alışılmışın dışında kullanarak farklı bakış açıları edindik.

Oyun ve hareket etkinliğimizde yerde karışık şekilde duran sayıların

arasından söylenen sayıyı bulmaya çalıştık. Amacımıza ulaşınca

parkur sonunda bulunan yarım geometrik şekilleri birleştirerek

yarım, tam, parça, bütün kavramlarını da pekiştirdik. Etkinliğimizin

sonunda birbirine sevgi ve saygı duyan bir sınıf olarak etkinliğe

katılan herkesi alkışladık.



Orta Grup

Sınıfın belirli bölgelerine saklanmış olan sayıları mekanda konum

kavramlarıyla tarif ederek arkadaşlarımızın bulmasını sağladık.

Bulunan sayı kadar beden hareketi yaparak rakamın karşılığını

birbirimize gösterdik.

Arka arkaya söylenen sayılara sırasıyla dokunma oyunu oynarken

ardıllık becerilerimizi geliştirdik.



Orta Grup

“Baykuşlar Sıraya” dedik ve küçük, orta, büyük boy baykuşları

söylenen sırayla ağaç üzerinde yan yana, üst üste belirtilen

konumlara göre yerleştirdik. Böylelikle işitsel dikkatimizi

kullanarak, büyüklükleri karşılaştırma, sıralama yapma çalışması

yapmış olduk.

Temiz hava almadan olmaz! Bu hafta da bahçede oyunlar oynayarak

güneş ışığından da bol bol yararlandık.

Yeni haftamızda yapacağımız eğlenceli etkinliklerde görüşmek

üzere…

İyi dinlenmeler… 



Küçük Grup

Bu hafta Merkür sınıfı olarak “STEAM Eğitimi” ile tanıştık.

Yapacağımız çalışmalar için hepimiz çok heyecanlıydık.

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin temelini geliştiren

STEAM eğitimiyle hafta boyunca “Batma-Yüzme” teması

kapsamında çeşitli deneyler ve etkinlikler uyguladık. Tüm etkinlik

çeşitlerimizde bu konudaki çalışmalara yer vererek kalıcı öğrenmeyi

sağladık. Çalışmalarımıza zaman zaman materyaller eşlik ederken

görsel ve eğitsel videolardan da yararlandık.



Küçük Grup

STEAM temalarından olan “Batma-Yüzme” konusuna

öğrencilerimize Türkçe dil eğitiminde “Su Kavram Haritası”

oluşturarak giriş yaptık. Su ile ilgili aklımıza gelenleri sıra ile

söyleyerek fikirlerimizi geliştirmeye çalıştık. Aklımıza en büyük su

kaynağımız olan deniz geldi.

Gemilerin çok ağır olmalarına rağmen denizde nasıl batmadan

gidebildiklerini düşünürken kafamız karıştı. Tüm bunları keşfetmek

için deney malzemelerimizi kullanarak eğlenceli bir keşif

yolculuğuna çıktık.



Küçük Grup

İlk defa öğrendiğimiz “Yoğunluk, Suyun Kaldırma Kuvveti, Batma-

Yüzme” gibi kavramlarını STEAM çalışmaları ile anlamaya

çalışırken bilimsel bilgi dağarcığımızı da geliştirmiş olduk.

STEAM çalışmasının amacında yer alan yaparak ve yaşayarak

öğrenme basamağından da yola çıkarak öğrencilerimizin

çalışmalarda aktif rol almalarını sağladık. Sınıfça deneyde

kullanacağımız su dolu kabımızı ve ağırlıklarının farklı olduğunu

gözlemleyebileceğimiz tahta, metal, plastik, sünger vb. nesnelerimizi

hazırladık. Bu nesnelerin batıp batmayacağı hakkında tahminlerde

bulunduk. Sonrasında nesnelerimizi tek tek suya atıp inceledik. Bazı

nesnelerin neden battığını, bazılarının ise neden yüzdüğünü

konuştuk. Nesnelerimizin içinde bulunan havanın ve nesnelerimizin

yoğunluğunun etkin rol aldığını deneylerimizle gözlemlemiş olduk.



Küçük Grup

Havaların güzelleşmesi, baharın gelmesi ile STEAM etkinliklerinden

kalan vaktimizi bahçede temiz hava alarak ve enerjimizi atarak

değerlendirdik.

Gelecek hafta da STEAM çalışmalarına aynı hızla devam edeceğiz.

Batma yüzme oyuncakları ile deneylerimizi gerçekleştireceğimiz

keyifli bir hafta daha geçirmek için sabırsızlanıyoruz.



GEMS

Bu hafta GEMS etkinliklerinde küçük grup öğrencilerimiz ile

STEAM çalışmalarında batma yüzme deneyin, gözlemlediler.

Rakamlarla çalışmalar yaptılar.



GEMS

Orta gruplar, öğrendikleri rakamları tekrar ederken sayı parkuru

oluşturarak öğrendiklerini oyunla pekiştirdiler. Geometrik şekillerden

grafik oluşturup sonuçları karşılaştırdılar. Mikropların nasıl bulaştığı

ile ilgili deneyi yaşayarak gözlemleme fırsatı buldular.



GEMS

Büyük gruplar, birer arkeolog olup kum havuzunda keşfe çıktılar.

Mekanda konum çalışmalarıyla uzamsal algılarını geliştirdiler.



GEMS



İngilizce

“Hayvanlar” temamızı işlemeye devam ettiğimiz hazırlık grubu

öğrencilerimiz ile hayvanların yaşam alanları ve özellikleri hakkında

sohbet ettikten sonra sanat çalışması olarak hayvan maskelerimizi

büyük bir keyifle hazırladık.



İngilizce



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz İngilizce etkinliklerinde

“Oyuncaklar” ve “Şekiller” konusunu pekiştirirken eğlenceli drama

çalışmaları ile “Mevsimler” ve “Hava Durumu” konularını

hatırladılar.



İngilizce

Küçük grup öğrencilerimiz, yaz ve kış mevsimlerinde giydikleri

kıyafetlerle ilgili konuştuktan sonra kendi bavullarını hazırladıkları

bir sanat çalışmasıyla “Kıyafetler” temamızı pekiştirmiş oldu.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta kazıma kağıtları kullanarak

çizgi çalışmaları yaptık.



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta, öğrencilerle ritim çalışması yaptıktan

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

oynadık.



Müzik



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde kısa ve uzun mesafe

koşuları ile çift ayak sıçrama çalışmaları yaptık. Eğlenceli eğitsel

oyunlar ile haftaya keyifli başladık.



Oyun ve Hareket Eğitimi



Kulüpler

Bale Kulübü’nde bu hafta gösterimiz için çalışmaya devam ettik.

Görsel Sanatlar Kulübümüzde bu hafta cam boyama mandala

çalışması yaptık.



Kulüpler

Hazırlık Sınıfı Dans Kulübü’nde bu hafta yıl sonu gösterimiz için

çalışmalara devam ettik.

Hazırlık sınıfları olarak bu hafta kulüpte, jimnastik hareketleriyle

çeşitli oyunlar oynadık.



1. Sınıflar 

Geçen hafta süresince «Güvenliğimizi sağlamak için neler

yapmalıyız?” konusu üzerinde çok durduk. Öğretmenlerimiz bu

konuyu çok önemsediklerini belirttiler. Bizlere güvenliğimizi

sağlarken destek alacağımız telefon numaralarını da öğrettiler.

Bazılarımız bu numaraları biliyorlardı. Bilmeyenler de öğrenmiş

oldular.



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

“Bir kere bir, eder bir.” dedik. 

Bu yolculukta epey ilerledik. 

Sonunda geldik beşlere. 

Yüreğimizde neşe. 

Bu iş çok eğlenceli bizce.

Evet, bu iş 2. sınıf öğrencilerimiz için çok eğlenceli. Öğrencilerimiz

çarpım tablosunu öğrenme ve kullanma yolunda yaptıkları değişik

etkinliklerine bir yenisini daha eklediler. Kendileri için “Çarpım

Tablosu” kitapçığı oluşturdular. Bu kitapçıkla teneffüslerde

birbirlerine çarpım tablosunu tekrarlatırken aynı zamanda derste

problem çözümlerinde de kitapçıklarını kullanabiliyorlar.

Kitapçıklarını çok seven öğrencilerimiz problem çözümlerinde çok

başarılı oluyorlar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

Bu hafta 3. sınıf öğrencileri, kabulünün 99. yılında 12 Mart İstiklal

Marşı tarihi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında bilgiler

öğrendiler. Kurtuluş Savaşı yıllarında hiçbir menfaat kabul etmeden

yazmış olduğu millî marş ile vatan ve millet sevgisini anlatan

Mehmet Akif Ersoy’u anlamaya çalıştılar.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



Yabancı Diller 

Bu hafta 1. sınıf öğrencilerimizle İngilizce dersimizde saatin kaç

olduğunu sorma ve tam saatleri söyleme ile ilgili etkinliklere yer

verdik. Ünitemizin hikâyesi ile ilgili grup hâlinde doğaçlama

çalışmalarımıza devam ettik. Ayrıca farklı kelimeleri bir araya

getirerek cümleler oluşturma etkinliği yaptık.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Bu hafta 2. sınıf öğrencilerimiz eTwinning proje konusu olan

“Stone Soup” adlı hikâyeyi içselleştirmek ve gerçek hayata taşımak

için hafta sonu poster ve video çalışması hazırladılar. Kimi

öğrencilerimiz İngilizce çorba yapımı videolarını arkadaşlarına

izletirlerken kimi öğrencilerimiz de posterlerini sundular.



Yabancı Diller 



Beden Eğitimi

Bu hafta ilkokul 2. sınıflarımızla yüzme derslerimize başladık.



Beden Eğitimi



Bilişim Teknolojileri

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

karmaşık algoritmik yapılar üzerinde çalışarak “Code.org” aracılığı

ile “Karlar Ülkesi” etkinliğini yaptık.



Bilişim Teknolojileri



GEMS

Bu hafta GEMS dersinde 1. sınıf öğrencilerimiz “Math Thaie

Way” GEMS kitabından “Junkjob Sequence –Ayılar Ormanda

Çıkarma Etkinliği” çalışması ile öğrencilerimiz çıkarma ve toplama

işlemi problemleri kurdular.



GEMS



GEMS



GEMS

Bu hafta GEMS dersinde 2. sınıf öğrencilerimiz STEM çalışması

gerçekleştirdiler. Bir çocuk kitabı klasiği olan «Üç Küçük

Domuzcuk» hikâyesini dinledikten sonra öğrencilerimiz kürdan,

çubuk ve blok gibi materyaller ile üç küçük domuzcuğun ev

tasarımlarını daha güçlü hâle getirmeleri için önerilerde bulunarak

öneriler doğrultusunda oluşturdukları ürünleri saç kurutması ile test

ettiler.



GEMS



GEMS



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Family Math” GEMS

kitabındaki “Times” zaman ölçme etkinliğini gerçekleştirdiler.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde canlılar

dünyasına yolculuk ünitesi ile ilgili olarak gözlem deneyi yaptılar.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Yazım Kuralları” konusundan

“Kısaltmaların Yazımı ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler”i

etkinlikleriyle işlediler. Hazırladıkları “Karıştırmadan Yazalım” afiş

çalışmasıyla konuyu pekiştirdiler. Kütüphanede Aslı Eti’nin

“Dünya’nın On Dört Günü” adlı kitabını okumaya devam ettiler.

“İnsanla Güzel” şiir inceleme çalışmasıyla haftayı tamamladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıflarımız, haftaya “Paragrafta Anlam” ünitesiyle

başladılar. Konunun etkinliklerini tamamladılar. Cuma günü

uygulanacak sınavımıza hazırlık yapmak amacıyla yarım

bırakılmış bir öyküyü tamamladılar. “12 Mart İstiklal Marşı’nın

Kabulü”nün 99. yılında konuyla ilgili bir video izleyen

öğrencilerimiz, bu önemli günde Mehmet Akif Ersoy’u bir kez

daha andılar. Kütüphane dersinde “Hayal Kurmak Bedava”

kitabını okuyarak kendi hayal dünyalarının kapılarını araladılar.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Ek Fiiller” konusunu

pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. “Uzun Beyaz Bulut

Gelibolu” kitabına ilişkin soruları yanıtladılar. Bunun yanı sıra

kütüphanede “Acı Kahve» kitabını okumaya başladılar.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, LGS-10 ile sınav çalışmalarına

devam ettiler. Bunun yanı sıra “Fiilimsi ve Cümlenin Ögeleri”

konularıyla ilgili tekrar çalışmalarına başladılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Temel Geometrik

Kavramlar” konusunu tamamladık. Doğruların birbirlerine göre

durumlarını ve iki noktanın birbirlerine göre konumlarını

inceleyip konunun pekişmesini sağladık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimizle iletkilerini kullanarak açı ölçme

çalışmaları yaptık. Açıları ölçerken dikkat etmemiz gereken

kuralları konuştuk. «Bir Açıya Eş Açı Çizme” etkinliğinde

pergelleriyle adımları takip ettiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Düzgün Çokgenler”

konusuna giriş yaptık. Düzgün çokgenlerin özelliklerini inceledik

ve konu ile alakalı sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle “Prizmalar” konusuna giriş

yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Tüketim” ünitesinde yer alan “Çevremizdeki Ekonomik

Faaliyetler” konusunu tekrar ettik. “Ekonomik Faaliyetler

Meslekleri Etkiler” konusunu işledik. Ülkemizdeki ekonomik

faaliyetler başlığı altında; Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret,

Turizm, Madencilik, Ormancılık ve Hizmet sektörleri ve bu

sektörlerle bağlantılı meslekler hakkında genel bilgiler verildi.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Muson İklimi",

"Ekvatoral İklim" ve "Akdeniz İklimi" konuları işlendi.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz ile üretimde ve yönetimde

toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle işledik.

Avrupa’da Orta Çağ’da feodalite sistemi ile Osmanlı Devleti’ndeki

tımar sistemini karşılaştırdık. Mustafa Kemal Atatürk’ün

ülkemizde tarımın gelişmesi için yürüttüğü çalışmaların üzerinde

durduk. Ayrıca üretim teknolojisindeki gelişmelerden yola çıkarak

günlük hayatımızda atıklarımızı azaltmak ve tüketim

alışkanlıklarımızın değişmesi ile ilgili afiş çalışmaları hazırlayıp

ürünlerimizi “Eko-Okul” panosunda sergiledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Demokratikleşme

Çabaları ve Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası” ünitelerine ait

“Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi, Cumhuriyet’e Yönelik

Tehditler, Türkiye’nin Jeopolitik Önemi, İç ve Dış Tehdit

Unsurlarının Hedefi, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel

İlkeleri, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri, Milli Menfaatler”

konularını işledik. Ayrıca bu hafta GPÇ-25 çalışmalarını kontrol

ettik.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle fen bilimleri dersinde bu hafta

“Işığın Yayılması” ünitesine ait «Işığın Yansıması» konusu

işlendi. Yansıma kanunları, düzgün ve dağınık yansıma

konularının pekişmesi için laboratuvar çalışması yapıldı.



Fen Bilimleri Zümresi



Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

“Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler” ünitesi kapsamında

merkezi sinir sistemi yapı ve organlarını öğrendiler. İnsan modeli

üzerinden sinir sistemini inceleyip etkileşimli tahta üzerinden konu

ile ilgili etkinlikleri yaparak konuyu pekiştirdiler. MEB tarafından

yayınlanan beceri temelli testlerin soru çözümünü öğrencilerimiz

sınıfta gerçekleştirdiler.

Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

MEB tarafından yayınlanan beceri temelli sorulardan örnekler

çözdüler. Ayrıca laboratuvar çalışması olarak da “Işığın Kırılması

ve Mercekler” konusuna ait ışığın ince ve kalın kenarlı

merceklerde kırılması olayını gözlemlediler.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

«Ekolojik Ayak İzi, Sürdürülebilir Kalkınma, Küresel İklim

Değişikliği ve Çevre Sorunları» konu başlıklarını sunum

üzerinden soru çözme, tartışma ve sorgulama yöntemi ile işlediler.

7. ünitemiz «Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi»ne geçen

öğrencilerimiz ilk olarak elektrik yüklerini ve elektrik yükleri

aralarındaki itme ve çekme kuvvetini laboratuvarda uyguladıkları

deneylerle öğrenip pekiştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Bilişim Teknolojileri Zümresi

Bu hafta ortaokul 1 ve 2. sınıflarımız ile bilişim teknolojileri

dersinde «Minecraft Education Edition» ile “Akvaryum” ve

“Hayvanat Bahçesi” tasarımlarımızı birleştirdik.



Bilişim Teknolojileri Zümresi



Bilişim Teknolojileri Zümresi
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