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Okulun ilk haftası “Ölçme Değerlendirme Birimi”mizin rehberliğinde ilkokul 2. sınıftan ortaokul son sınıfa kadar

gerçekleştirdiğimiz “Hazırbulunuşluk Sınavları” sonrasında bir önceki yılın kazanımlarını pekiştirip çalışmalarımıza yoğun

bir şekilde başladık. Öğrencilerimizin aldığı başarılı sonuçlar bizleri mutlu etmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Okul Müdürlerimiz ve Müdür Yardımcılarımız Psikoterapist Ebru Tabakoğlu tarafından

gerçekleştirilen "Problem Çözme ve Algı Yönetimi" seminerine katıldı. Ekrem Elginkan Lisesinde gerçekleştirilen ve tüm

gün süren 4 oturumda gerçekleştirilen seminerde ebeveyn, çocuk, ekip iletişimine yönelik önemli konular konuşuldu.

Türkiye’de iklim ve afet yönetimi uygulamalarının öncü isimlerinden Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, 23 Eylül 2019

Pazartesi günü Ortaokul 2 ve 4. sınıf öğrencilerimize “Afet Affetmez” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

İlkokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz, yaz tatilinde okumuş oldukları hikâye kitaplarının yazarlarıyla yaratıcı drama ve yazma

çalışması yaptılar. 2. sınıf öğrencilerimiz; “Dalgalar ile Dans Eden Kurbağa” kitabının yazarı Nilay YILMAZ ile bir araya

geldiler. 3. sınıf öğrencilerimiz ise “Poşetto” kitabının yazarı Ceren KERİMOĞLU ile bir araya geldiler.

Beden eğitimi dersi çerçevesinde sürdürülen yüzme dersleri, 23-27 Eylül haftasında anaokulu orta grup ve hazırlık grubu ile

başladı. Diğer tüm seviyelerde de belirlenen takvime göre devam edecektir. Yüzme dersi için gerekli olan belgeleri sınıf

öğretmenlerine teslim etmenizi rica ederiz.

21 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mini Konservatuvar Değerlendirme Çalışması kesin kayıt tarihleri 23-30 Eylül 2019

tarihleri arasındadır. Okulumuzda düzenlenen Mini Konservatuvar çalışmalarımız, 05 Ekim 2019 Cumartesi günü

başlayacaktır.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ‘’Kış Spor Okulu 1. Dönem Çalışmaları’’ 5 Ekim Cumartesi günü başlayacaktır.

Branşlarımız; basketbol, voleybol, yüzme, satranç, hareket eğitimi ve masa tenisidir. Konu ile ilgili detaylı bilgi web

sitemizde bulunmaktadır.

Havaların soğumaya başladığı bugünlerde öğrencilerimizin hava şartlarına göre giyinip gelmeleri konusunda desteğinize

ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin okul bahçesinden mümkün olduğunca bol yararlanmalarını istiyoruz.

26 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te yaşamış olduğumuz bir doğa gerçeği olan depremin hissedildiği andan itibaren

uyulması gereken bütün kurallar uygulanmış olup depremin hemen sonrasında binalarımız güvenli bir şekilde tahliye

edilmiştir. Öğretmenlerimizin rehberliğinde, herhangi bir endişeye ortam yaratmadan okul çıkış saatimiz olan saat 16.00'ya

kadar toplanma alanlarımızda bulunup her zamanki saatinde öğrencilerimizi sağlıklı bir şekilde, zamanında evlerine

ulaştırdık.

Temel Afet Bilinci çalışmalarımız kapsamında bugün öğrencilerimiz ile "Deprem Anında Yapılması Gerekenler" başlıklı

sunumu izledik. Sunum sonrası sınıflarda asılı olan tahliye planları üzerinden öğrencilerimiz ile çalışma yapıp, tahliye

planlarında gösterilen güzergâhı kullanarak öğretmenlerimizin rehberliğinde toplanma noktalarında toplandık

Saygılarımla,

Fisun ÇETİN

İlkokul 1-2. Sınıflar Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu olarak yeni eğitim ve öğretim yılına

kendimizi geliştirerek başlamanın heyecanı içinde üçüncü haftamızı tamamlamış bulunuyoruz. Aramıza

yeni katılan öğrencilerimizin öğrenme ortamlarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarına yönelik

uyum çalışmaları tamamlandı. Tüm okul olarak saygıya ve güvene dayalı nitelikli bir iletişim ortamı

içinde akademik, sportif ve kültürel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizin tüm öğrenme

ortamlarında sergilemiş olduğu coşku ve heyecan bizleri çok mutlu ediyor.



Seminer

AFET AFFETMEZ!

Türkiye’de iklim ve afet yönetimi uygulamalarının öncü isimlerinden Prof.

Dr. Mikdat KADIOĞLU, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü “Afet Affetmez!”

konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Ortaokul 2 ve 4. sınıf öğrencilerimizin katıldığı sunumda yaşadığımız

mekânların nasıl güvenli hale getirileceğine, deprem sırasında ve sonrasında

neler yapılması gerektiğine değinen Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU’na

paylaşımları için teşekkür ediyoruz.



Seminer



Seminer



Kulüp Tanıtımı

Bir yıl boyunca yeni bilgiler, beceriler edineceğimiz kulüp

derslerimizi tanıma çalışması yaptık.



Kulüp Tanıtımı



Kulüp Tanıtımı



Kulüp Tanıtımı



Kulüp Tanıtımı



Kulüp Tanıtımı



Yüzme

Bu hafta yüzme derslerine başladık. Biraz heyecanlıydık ama ilk

dersimiz keyifli geçti.



Yüzme



Yüzme



Hazırlık Grubu

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak “Vücudumuz” konusuna giriş

yaptık. Konu ile ilgili neler bildiğimizi sorguladık ve aklımıza

gelenleri resimledik. Ardından vücudumuzun üç bölümden

oluştuğunu öğrendik ve bu bölümlerde bulunan organlarımızı

öğrenerek kavram haritası oluşturduk. “Ejo, Aşı Senden Korksun”

adlı hikâyeyi okuduk ve vücudumuzu sağlıklı tutabilmek için neler

yapmamız gerektiğini konuştuk. Sağlıklı besinleri tüketmenin vücut

sağlığına olan olumlu etkilerini konuştuktan sonra “Besin Piramidi”

oluşturduk.



Hazırlık Grubu

Yaratıcılık etkinliğimizde el baskısı yaparak ellerimizi neye

dönüştürebileceğimizi düşündük ve düşündüklerimizi resimledik.

Kelebek, kedi, baykuş, güneş, insan, dondurma, araba, sayı gibi

çeşitli şekiller oluşturduk.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımızda küçük kaslarımızı

güçlendirmek için vücudumuzla serbest çizgi çalışması yaptık,

ardından kağıt üzerinde etkinliğimizi tamamladık.



Hazırlık Grubu

Drama çalışmamızda “Vücudumuz Fırça” adlı oyunu canlandırırken

çok keyif aldık. Vücudumuzun farklı bölümleriyle hayalî

kâğıtlarımızı boyayarak çalışmamızı tamamladık.



Hazırlık Grubu

Haftaya görüşmek üzere…



Orta Grup

Bu hafta Mars ve Venüs sınıfı öğrencileri olarak “Vücudumuz ve

Sağlığımız” konusunu işlemeye başladık. Çeşitli etkinliklerle yeni

bilgiler edinirken çok eğlendik.

Türkçe dil etkinliklerimizde, görsel materyaller, kitaplar ve eğitici

videolar eşliğinde vücudumuzun bölümleri, organlarımızın işleyişi,

önemi ve sağlığı ile ilgili bilgiler öğrenirken sorularımıza cevaplar

aradık.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliklerimizde "Audio Lotto" işitsel algıyı

canlandıran sesleri tanıma ve görsellerle eşleştirmeyi gerektiren ses

oyununu oynadık. Akıllı tahtayı kullanarak vücut sistemleri ile ilgili

dijital oyunlar oynayıp öğrendiklerimizi pekiştirdik. "Sağlıklı olmak

için sağlıklı beslenmeli. Peki ne yemeli? Sağlıklı beslenen kişinin

tabağında neler olmalı?" sorularını cevapladıktan sonra zıp zıp

hamurları kullanarak sağlıklı yiyeceklerle dolu bir tabak tasarladık ve

tabağımızı iştahla anlattık.



Orta Grup

Sanat etkinliğinin öncesinde sağlıklı dişlerin önemine değinerek diş

bakımı hakkında konuştuk ve eğitici bir video ile diş fırçalama

yöntemini izleyerek öğrendik. Yaptığımız sanat etkinliğinde

öğrendiğimiz diş fırçalama yöntemini uygulama şansı bulduk.

Dişlerimize iyi bakmaya söz verdik.



Orta Grup

Müzik etkinliğinde “Vücudumuz” adlı şarkıyı öğrendik.

Oyun etkinliğinde “Kim Yok?” oyununu oynarken saklanan

arkadaşımızın kim olduğunu düşünmek bizi heyecanlandırdı.

Önümüzdeki hafta yeni etkinliklerde görüşmek üzere…

İyi tatiller…



Küçük Grup

Merkür sınıfı öğrencilerimiz, bu hafta günlerinin büyük bir

bölümünü eğlenerek ve yeni bilgiler öğrenerek geçirdikleri okullarını

yakından tanıdılar.



Küçük Grup

Türkçe dil etkinliğinde, okulda çalışan kişiler ile ilgili sohbet eden

öğrencilerimiz yaptıkları okul turuyla okulun bölümlerini ve

çalışanlarını yakından tanıdılar. Ziyaret ettikleri alanda onları

bekleyen küçük bir sürpriz vardı.



Küçük Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde "Okula Geliş-Olay

Sıralama" çalışmamızı yaptık. Resimlerimizi karton üzerinde

sıralayarak önce ve sonra kavramlarımızı çalıştık. Bu çalışmamızı

daha sonra canlandırarak öğrendiklerimizi pekiştirdik.



Küçük Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde el-göz koordinasyon

becerilerimizi destekleyen “Kapla” adlı kutu oyunumuzla farklı

yapılar oluşturduk, duvar materyalleri ile de oyunlarımızı

zenginleştirdik.

Merkür sınıfı olarak haftayı başarıyla tamamlanın mutluluğunu

yaşadık.



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz, “Little Elephant” adlı

hikâyeyi çeşitli hayvan rollerine girerek sınıfta arkadaşlarına

canlandırdı.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz, renkler ve sayılar ile ilgili

İngilizce oyunlar oynayarak öğrendiklerini pekiştirdiler.



İngilizce

Küçük grup öğrencilerimiz ile bu hafta renkleri hoplaya zıplaya

oynadığımız oyunlarla öğrenmeye çalışırken çok eğlendik.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta ritim çalışmaları yapıldı ve şarkılar

eşliğinde sınıf dansı çalışması yapıldı.



Müzik



Müzik



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta 29 Ekim’de çıkacak olan

"Cumhuriyet’in Sesi" gazetemiz için çalışmalara başladık.



GEMS

Bu hafta GEMS derslerinde küçük gruplar ile dokulu oyun hamurları

ile oynayıp, farklı materyal tanıma çalışmaları da yaparak küçük kas

becerilerimizi geliştirmek için çaba gösterdik.

Orta grup öğrencilerimizle iskelet maketimizi inceledik, organların

işlevlerini konuştuk ve ışıklı masada sistemler hakkında bilgiler

öğrendik. Diş sağlığının önemini vurgulayan deneyimizi

gözlemledik.

Büyük grup öğrencilerimizle el-göz koordinasyonumuzu geliştirici

çalışmalar yaptık. Pattern bloklarımızla görsel dikkatimizi geliştirip

"Parça-Bütün" ilişkisini yorumlamaya gayret ettik. Organlarımızın

işlevlerini öğrendiğimiz maketimizi inceledik.



GEMS



GEMS



GEMS



GEMS



1. Sınıflar 

1.sınıflar bu hafta “L” sesi ile derse başladılar. İkinci sesi

öğrenmek onları heyecanlandırdı. İlk hafta öğrendikleri “E” sesi ile

“L” sesini birleştirmeye çalıştılar. Oluşturdukları “el” kelimesinden

kendi ellerini de çizdiler. İçerisinde “L” sesi olan hayvanların

görsellerini de yaparak 4 Ekim “Hayvanlar Günü” için hazırlık

yaptılar.

Türkçe dersinde her şeyin ilki olan “1” sayısını rakam ve yazı ile

yazmaya çalıştılar. “Mini mini birler, çalışkandır ikiler.”

tekerlemesini de zevkle söylediler.

Matematik dersinde “Eşini Bul” oyununu oynadılar. Oyunlarını

oynarken görsellerini boyamayı da unutmadılar. Keyifli bir hafta

geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

DALGALARLA DANS EDEN KURBAĞALAR

2. sınıf öğrencilerimiz, yaz tatilinde okudukları “Zeno ve Mondo

Dalgalarla Dans Eden Kurbağalar” adlı kitabın yazarı Nilay

YILMAZ ile buluştular. Kitap ilgili söyleşi yaptıktan sonra renkler,

sesler, duygular ve düşüncelerle dolu bir yolculuğa adım attılar.

Yaptıkları canlandırmalar ve oluşturdukları öykülerle keyifli zaman

geçirdiler. Etkinlik sonunda kitaplarını yazara imzalatan

öğrencilerimiz, tanıştıkları bir yazarın imzalı kitabını

kütüphanelerine ekleyecek olmanın mutluluğu ile salondan

ayrıldılar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

3.sınıf öğrencilerimizin bu haftaki etkinlikleri arasında yazar

söyleşisi yer almaktaydı. Etkinlikte yaz tatilinde okudukları

“Poşetto”,”Mor Balon” ve “Sakız Ağacı” kitaplarının yazarı Ceren

Kerimoğlu ile buluştular. Öğrencilerimiz, Ceren Kerimoğlu’nun

hayatı hakkında bilgilendirildikten sonra yazarımız, öğrencilere geri

dönüşüm bilincini kazandırmak için yazmış olduğu “Poşetto” kitabı

ile ilgili etkinlik ve söyleşi yaptı. Severek okudukları kitapların

yazarı ile tanışmak ve kitaplarını imzalatmak öğrencilerimizi çok

mutlu etti.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

Bu hafta 4.sınıflar olarak sosyal bilgiler dersimizde kendi

hayatımızın kronolojik sıralamasını yaptık. Öğrendiğimiz konuyu

içselleştirmek için eğlenceli bir çalışma ile dersimizi tamamladık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, bu hafta İngilizce kitaplarına

başladılar. Bu haftanın konularını İngilizce oyunlar, etkinlikler ve

şarkılar eşliğinde keyifle pekiştirdiler.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İlkokul ikinci sınıf öğrencilerimiz bu hafta aile üyeleri ile ilgili bir

grup çalışması yaptılar. Kendilerini tanıtan bir maske tasarladılar.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerimiz, bu hafta İngilizce derslerinde

çeşitli oyun ve etkinliklerle öğrendikleri konuları tekrar ettiler.



Yabancı Diller 

İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerimiz, bu hafta İngilizce derslerinde

çeşitli oyun ve etkinliklerle öğrendikleri konuları tekrar ettiler.



Yabancı Diller 

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerimiz bu hafta İngilizce derslerinde

"Düello" oyunu ve çeşitli etkinliklerle öğrendikleri konuları

pekiştirdi.



Yabancı Diller 



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta 29 Ekim’de çıkacak olan

"Cumhuriyet’in Sesi" gazetemiz için mandala boyama çalışmaları

yaptık.



Beden Eğitimi

2. sınıflarımızla heyecanlı yeni oyunlar öğrenmeye devam ediyoruz.



Beden Eğitimi



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta piyano eşliğinde İstiklal Marşı’nın söz

ve ritim çalışması yapıldı.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta piyano eşliğinde şarkılar söyleyerek

derse çok mutlu başlandı. İstiklal Marşı çalışmasına devam edildi.



Bilişim Teknolojileri

2 ve 3.sınıflarımız ile bu hafta Scracth 2.0 programı ile "Elma

Yakalama Oyunu" yaparak "Değişken, Koşul ve Döngüler"

konusunu eğlenerek işledik.



GEMS

1. sınıflar, bu hafta GEMS ders etkinliğinde “Ayılar vagonda.” adlı

etkinlikle uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade edebilecekleri

farklı senaryolar üzerinde çalışırken çok eğlendiler.



GEMS

2. sınıflar, bu hafta GEMS dersinde “Basamak Değerlerinde

Artırma, Eksiltme” adlı etkinlikle nesne sayısı 100’den az olan bir

çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırdılar, bu

grupları sayı ile ifade edip bu sayıları modellediler.



GEMS

3. sınıflar, bu hafta “Gizli Sayımı Buluyorum, Sayımı

Modelliyorum” adlı etkinlikle üç basamaklı doğal sayıların

basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini

belirleyebilecekleri problemleri çözerken çok eğlendiler.



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar, bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Dünya'nın

Katmanları” adlı çalışmamız kapsamında Dünya'nın farklı

katmanları hakkında bilgiler edinirken dünyanın yapısını oluşturan

katmanları öğrendiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar, bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Kayaçlar ve

Kayaç Örnekleri” adlı çalışmayı gerçekleştirdiler. Çeşitli kayaç

örnekleri üzerinden yapılan çalışmada bu maddelerin Dünya’nın

yapısını anlamakta ne kadar önemli olduğunu öğrendiler.



Kulüpler

2. sınıflarda İngilizce Drama Kulübü'nü seçen öğrencilerimizle

çeşitli tanışma etkinliklerine yer verdik. Kuklalarımızı konuşturarak

kendimizi tanıttık..



Kulüpler

İlkokul Satranç kulüplerimiz, keyifli bir şekilde yeni döneme

başladı.



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler

İlkokul 2. sınıflar Programlama Kulübü öğrencilerimizle

programlama dünyasına eğlenceli bir giriş yaptık.



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Şiirin Teması” konusuyla

başladılar. “Metinde Konu ve Ana Düşünce” konusunu etkinliklerle

pekiştirdiler. “Memleket İsterim” şiirini incelediler. “Yaratıcı Yazma

ve Düşünme Becerileri” dersinde “Kendi Hikâyeni Yaz” başlığıyla

yaratıcı yazma çalışması yaptılar. Kütüphane dersinde “Ege

Kıyılarından Eski Zaman Masalları” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Sözcükte Anlam”

konusuyla başladılar. Ardından “Tartışarak… Gerçeğe Doğru”

metnini okuyarak metin sorularını yanıtladılar. “7. Kıta” adlı

videoyu izleyen öğrencilerimiz, çevre kirliliği ile ilgili farkındalık

kazandılar. Yaratıcı yazma ve düşünme becerileri dersinde bir

“Mecaz Makinesi” yaparak “Bir karakter niçin bu cümleleri

kurmuş olabilir?” sorusuna yanıt aradılar. Kütüphane dersinde

“Sınıftan Yükselen Sesler” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Anlamlarına Göre Fiiller”

konusunu pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. “Ninenin

Kitabı” metnini içerik yönünden inceleyerek metne ilişkin soruları

yanıtladılar. Kütüphanede “Pal Sokağı Çocukları” kitabını

okudular.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Metin Yorumlama” konusunda

yaptıkları çalışmalara devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Doğal Sayılarla

Toplama ve Çıkarma İşlemi” konusunu işleyerek alıştırmalar

yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimizle bu hafta akıllı tahtada hesap

makinesini yansıtarak “9 tuşu bozuk olan bir hesap makinesinde

35 x 9 işlemini nasıl yapabiliriz?” diye sorduk. Öğrencilerimizin

denemeleri sonunda “Ortak Çarpan Parantezine Alma ve

Dağılma” özelliğinden yararlanarak bu işlemi yapabileceklerini

fark etmelerini sağladık.



Matematik Zümresi



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Tam Sayılarla Çarpma

ve Bölme İşlemi” konusunu işlemeye devam ettik.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4. sınıflarda bu hafta “Üslü Sayılarla İşlemler” konusunu

işledik. Alıştırmalar yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle “Çocuk Hakları”

konusu işlendi. Ödevlerimizi kontrol ettikten sonra çocuk hakları

ile ilgili sınıf içerisinde etkileşimli olarak sloganlar belirleyerek

afiş çalışması yaptık. Öğrencilerimizin hazırladığı afişler

düzenlenerek 5. sınıflar kat panosunda sergilenecektir.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Bizi Biz Yapanlar”

konusunu etkinlikler ile tekrar ettik. “Farklılıklara Saygı Duyalım

ve Birlikte Daha Güçlüyüz.” konularını işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz ile medyanın

hayatımızdaki yerini ve iletişim ile ilgili haklar ve

sorumluluklarımızı öğrendik. Ayrıca cumhuriyetin bizler için ne

ifade ettiğini anlatan afiş çalışmaları hazırladık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle “Milli Uyanış:

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesine ait “Büyük Savaşa

Doğru, Bloklar Kuruluyor, Savaş Başlıyor, Birinci Dünya

Savaşı’nda Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme

Nedenleri” konularını işledik. Ayrıca siyasi ilişkileri ile bloklaşmış

ülkelerin harita üzerindeki konumlarını inceledik ve GPÇ-4

çalışmalarını kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile bu hafta fen bilimleri

dersinde “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine ait “Ay’ın

Evreleri” konusu işlendi. Konu, video ve görsellerle

desteklenerek anlatıldı. Konunun pekiştirilmesi için

laboratuvar çalışması olarak "Dünya, Güneş, Ay Modeli" ve

ışık kaynağı kullanılarak Ay’ın evreleri deneyi yapıldı.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

"Uzay Teknolojileri" konusunda öğrenmiş oldukları yapay uydu

tasarımlarını modellediler. Öğrencilerimiz, uydularında belirlenen

kriterlere de özen göstererek STEM çalışması ile fen ve

mühendislik ilişkisini de kurmuş oldular. Bir yapay uydunun

yörüngede nasıl kaldığından, yapay uyduda bulunan güneş pili,

yakıt tankı, kamera sistemi ve çalışma prensipleri konularında

bilgilerini pekiştiren öğrencilerimiz ekip ruhuyla çalışmanın

keyfini de yaşadılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. Sınıf öğrencilerimiz, bu hafta “Güneş Sistemi ve

Ötesi” ünitesini tamamladılar. Laboratuvar çalışması olarak da

"Gök Cisimleri" konusunda öğrenmiş oldukları "Yıldızlar,

Takımyıldızlar" kavramlarını daha iyi kavramak amacıyla

seçtikleri takımyıldızlarına ait model çalışmalarını yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta 23 Eylül 2019 Pazartesi

günü, ekinoksta, saat tam 12.00'de gölge boyunun cismin boyuna

en yakın olduğunu tahta üzerinde modelleme çalışması yaparak

gözlemlediler. Ayrıca öğrencilerimiz, “DNA ve Genetik Kod” adlı

ünitemize kapsamında "Kromozom, DNA, Gen, Nükleotit" gibi

temel kavramları işlediler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Bilişim Teknolojileri

5 ve 6.sınıflarımız ile "APp Inventor" ile "Emojini Seç"

uygulamasını yaparak "Buton, Horizantal Arrangement ve Label"

kavramları üzerinde çalıştık.



Kulüpler

5 ve 6. sınıflarımızla STEM Kulübü’nde "Arduino ile Led Yakma"

uygulamasını yaparak yazılım ile portlar arasındaki ilişkiyi anlatıp

döngü kavramına giriş yaptık.



Kulüpler
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