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Hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve hayvanların daha iyi koşullarda

beslenmelerini ve korunmalarını sağlamak amacıyla “Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu” tarafından

ilan edilen 4 Ekim “Hayvanları Koruma Günü”nü etkinlikler çerçevesinde sınıflarımızda işledik.

Yaşadığımız şehir olan “İstanbul'un Kurtuluşu”nun 96. yılını hazırladığımız törenle kutladık.

İstanbul'umuzun güzelliklerini ve düşman işgalinden nasıl kurtulduğunu anlatan sunumu izleyen

öğrencilerimiz, şehrimizin önemini bir kez daha kavradılar.

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu “Mini Konservatuvar” ve “Kış Spor Okulu”

çalışmalarımız, 05 Ekim 2019 Cumartesi günü başlıyor. Mini Konservatuvar ve Kış Spor Okuluna

katılacak olan öğrencilerimize sene boyunca yapacakları çalışmalarda başarılar diliyoruz.

“Okul Aile Birliği” yönetim ve denetleme kurullarını belirlemek amacıyla 09 Ekim 2019 Çarşamba günü

16.15–17.30 saatleri arasında okulumuzun oditoryumunda “Genel Kurul Toplantısı” yapılacaktır.

Katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla, 

Aslıhan DEMİR

İlkokul Müdür Yardımcısı 

Değerli Velilerimiz, 

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 4. haftasını da hafta boyunca yaptığımız keyifli

çalışmalar ile tamamladık. İlkokul ve ortaokul düzeylerinde öğrencilerimiz, akademik

çalışmalarının yanı sıra kulüp çalışmalarına katılarak seçtikleri branşlarla ilgili bilgi sahibi

olmaya başladılar. Anaokulu öğrencilerimize yönelik kulüp tanıtımları ise bu hafta

tamamlandı. Öğrencilerimiz, önümüzdeki haftadan itibaren seçtikleri kulüplerde

çalışmalara başlayacaklardır. Öğrencilerimizin okul içindeki tüm çalışmalara istekle

katılmaları bizleri mutlu ediyor.



6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu

6 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU TÖRENİ

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İngiltere, Fransa ve İtalya’nın

oluşturduğu üçlü blok ülkeleri Anadolu’yu işgale başlamışlardı. Bu antlaşma

gereğince 6-12 Kasım 1918 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı, düşman

savaş gemileri ile kuşatılmıştı. Boğazın güvenliğini sağlamak amacıyla 13

Kasım 1918 tarihinde düşman gemileri, bu sefer İstanbul açıklarına

demirlediler.



6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu

Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 günü resmi işgale dönüştü. Gazi

Mustafa Kemal Paşa; Adana treninden inip Haydarpaşa rıhtımına ayak

bastığında düşman gemilerinin zafer bayrakları açmış şekilde toplarını sağa

sola çevirerek İstanbul limanına girdiklerini, gayri Türk azınlıkların da sevinç

çığlıklarıyla karşı sahilleri çınlattığını görünce: “Geldikleri gibi giderler!”

demişti. Bu sırada kanlı olaylar meydana geldi ve durum Mustafa Kemal’e

bildirildi. Meclis-i Mebusan’ı dağıttılar, halkın seçtiği milletvekillerini

Malta’ya sürdüler.



6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle bitmesinden sonra Refet (Bele) Bey

komutasındaki bir Türk birliği İstanbul’a girdiyse de işgali resmî olarak

kaldıramadı. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra

23 Ağustos 1923’ten itibaren düşman kuvvetleri İstanbul’dan ayrılmaya

başladılar. Son düşman birliği ise 2 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı

önünde düzenlenen bir törenle “Türk Alay Sancağı”nı selamlayarak şehri terk

ettiler.



6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu

5 Ekim 1923′te şehrin Anadolu yakasına gelen Türk Ordusu, 6 Ekim 1923

günü coşkun bir bayram havası içinde, sevinç gözyaşları arasında ve çiçek

yağmuru altında İstanbul’a girdi. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal, Mustafa

Kemal Paşa’nın sabırlı ve sağduyulu politikası sayesinde sona ermiş oldu. Her

yılın 6 Ekim’i “İstanbul’un Kurtuluş Günü” olarak belirlendi.



6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu

Sosyal Bilimler Bölümü olarak öğrencilerimizde tarih bilincine duyarlılık

kazandırmak, işgalden kurtuluşun ve bağımsızlığın önemini vurgulamak

amacıyla hazırlanan 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu töreni 4 Ekim Cuma günü

ilkokul 4. sınıflar ve ortaokul 1, 2, 3. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla

gerçekleştirilmiştir.



6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu



6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu



6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu



6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu



PDR

Ergenlik, çocukluktan çıkarak yetişkin bedenine doğru geçişin yaşandığı bir

dönemdir. Ergenler arasında içinde bulundukları dönemin onlarda meydana

getirdikleri değişikliklere yoğun bir duyarlılık vardır. Kendilerini, özellikle

hemcinsleri arasında var olan gelişim ve değişimlerle kıyaslarlar. Bu amaçla

PDR Bölümü olarak Ortaokul 2 ve 3. sınıf kız öğrencilerimizle bir araya

gelerek yaş döneminin fiziksel süreçleri, kendi beden temizliğinin sağlanması

ve çevresel hijyen kurallarıyla ilgili paylaşımlar yapılmıştır.



Yüzme

Yüzme derslerimiz heyecanla devam ediyor.



Yüzme



Yüzme



Yüzme



Yüzme



Hazırlık Grubu

Bu hafta "Vücudumuzdaki Sistemler" konusuna giriş yaptık. Türkçe

etkinliklerimiz kapsamında "İskelet ve Kas Sistemi", "Solunum

Sistemi", "Sindirim ve Boşaltım Sistemi", "İç Organlarımız" konu

başlıkları altında kendi vücudumuz ile ilgili yeni bilgiler öğrendik.

Vücudumuzun sağlığını nasıl koruyabileceğimizle ilgili sohbetler

yaptık.

Yaratıcılık etkinliklerimiz kapsamında SCAMPER çalışmalarımıza

başladık. ‘S’ harfini simgeleyen solucan resminin ne anlama

geldiğini öğrendik. Hem hayal dünyamızı geliştirdik hem de sadece

siyah ve beyaz renklerini kullanarak sanat etkinlikleriyle birbirinden

farklı eserler ortaya çıkardık.



Hazırlık Grubu

Düşünme becerileri etkinliklerimiz için bir ses çalışması yaptık.

Öğretmenimizin bize dinlettiği seslere uygun görselleri bularak kendi

oluşturduğumuz görseli arkadaşlarımızla kontrol ettik.

Geleneksel oyunlarımız kapsamında siz anne babalarımızın da çok

iyi bildiğini düşündüğümüz "Bezirgan Başı" adlı oyunu öğrendik.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimiz için bu hafta ilk sesimiz

olan "e" sesini öğrendik. Rakamlarla ilgili bilgilerimizi tazeledik.

İçinde sayma ve toplama çalışmalarına, karşılaştırma, tahmin ve

kontrol gibi becerilere yer verdiğimiz "Kule Yapalım" adlı grup

oyununda çok eğlendik.



Hazırlık Grubu

Yaklaşan çok önemli bir tarih hakkında öğretmenimiz ve

arkadaşlarımızla sohbet ettik: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Ulu

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun getirdiği yenilikler

hakkında konuştuk. Okulumuzun bu tarih için özel olarak

hazırlayacağı Cumhuriyet gazetesi için yapacağımız etkinlikleri

tasarladık.

Bizler için bilgi ve oyun dolu bir haftaydı!



Hazırlık Grubu



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu hafta Venüs ve Mars sınıfı öğrencilerimiz, “Duyu Organlarımız

ve Sağlığımız” temasına yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek

yeni bilgiler öğrenmeye devam ettiler.

“Türkçe etkinliğimizde öğrencilerimiz ile çeşitli eğitsel videolar

izledik ve bu videolar üzerinde sohbet etme şansı bulduk. Ayrıca

temamıza yönelik kitapları inceleyerek bilgi dağarcığımızı

geliştirdik. Bilgilerimizi tazelemek keyif vericiydi.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde akıllı tahtayı kullanarak işitsel

dikkatimizi geliştirmek için çalışmalar yaptık. Öğretmenimizin

verdiği yönergeleri dikkatlice dinleyerek yönergeye uygun nesneyi

tahtada bulup işaretledik. Yönergeler giderek zorlaşsa da her

söyleneni başarmak bizleri mutlu etti.

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde ses tanıma ve çizgi

çalışmaları yaparak kalem tutma, yönerge takibi konusunda

alıştırmalar yaptık.



Orta Grup

Oyun etkinliğimizde büyük araçlar ile atrium alanında oynarken hem

istediğimiz oyuncaklarla oynamak için sıra bekledik hem de

bekleyen arkadaşlarımızla oyuncakları paylaşmayı unutmadık.

"Örtüyü Kaldır, İsmimi Söyle" oyunumuzda ise iki gruba ayrıldık.

Ortada bulunan örtünün 2 tarafına da birer kişi geçti. Örtü kalktığı

anda karşımızda bulunan arkadaşımızın ismini söylemek için çaba

sarf ettik. Hem eğlendik hem de hızlı olmak için dikkatimizi

korumaya çalıştık.

Sanat etkinliğimizde duyu organlarımızın sayısını, görevlerini

öğrenerek resimlerini gördüğümüz nesneleri ilgili duyu organlarımız

ile eşleştirdik. Hafta boyunca öğrendiğimiz bilgileri sanat etkinliği ile

pekiştirmek oldukça eğlenceliydi.

Dolu dolu bir haftanın ardından dinlenmeyi hak ettik. Haftaya

görüşmek üzere…



Küçük Grup

Merkür sınıfı öğrencilerimiz; bu hafta yine birbirinden farklı,

eğlenceli ve bir o kadar da öğretici yeni etkinlikler ile haftayı

tamamladılar.

Türkçe dil etkinliğimizde bu hafta “Ben ve Ailem” temasından yola

çıktık. Ailemizde kimler olduğu, fiziksel özelliklerimiz ve

hoşlandığımız şeyler hakkında sohbet ettik. Evden getirdiğimiz aile

fotoğraflarımızı ve bebeklik eşyalarımızı arkadaşlarımıza anlatırken

çok heyecanlıydık.



Küçük Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde ise "1" rakamını eğlenceli

etkinliklerle tanımaya çalıştık. Sanat etkinliğimizde yaptığımız kız ve

erkek çomak kuklaları ile de sınıfımızdaki kız-erkek grafiğini

oluşturduk.

Düşünme becerileri etkinliğimizde ise şekilli mıknatıslı toplarla

oynayarak, mıknatısların çekim özelliklerini keşfetmeye çalışıp

değişik şekiller oluşturmaya çalıştık.



Küçük Grup

Oyun hareket etkinliğimizde “Ben Kimim?” tahmin oyununu

oynayarak öğretmenimizin tarif ettiği arkadaşımızı bulmaya çalıştık.

Aynı zamanda koridor oyunlarımızla da bu hafta çok eğlendik.

Renkli blokları belirli bir mesafeden aynı rengi ile eşleştirmek için

taşıdık.



Küçük Grup

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü hakkında sohbet ederek okula

getirdiğimiz hayvanlarımızın nelere ihtiyaç duyduklarını konuştuk.

Onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşup hayvanlarımıza sıkı

sıkı sarıldık.

Yoğun bir haftayı geride bırakan Merkür sınıfı öğrencilerimiz, yeni

çalışmalar ile karşınızda olacaklar.



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz ile okul objelerini kullanarak

yaptığımız faaliyetler hakkında sohbet edip sınıfta canlandırmalarını

yaptık.



İngilizce

Anaokulu 5 yaş grubu öğrencilerimiz, “My Family” konusunu

pekiştirici oyunlar oynayarak öğrendiler ve kendi ailelerinden

bahsettiler.



İngilizce

Bu hafta küçük grup öğrencilerimiz ile duygularımızdan

bahsettiğimiz çeşitli oyunlar oynayıp etkinlikler gerçekleştirdik.

Hissettiğimiz duyguların yüzümüzde oluşturduğu ifadeyi aynada

görmeye çalışırken ise çok eğlendik.



İngilizce



İngilizce



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta, öğrencilerle öğrendiğimiz şarkılara “Orff

Enstrümanları” eşliğinde şarkı-ritim çalışması yapıldı.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta çizgi resim çalışmaları ve

"Ailemiz" konulu resimler yaptık.



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde Merkür sınıfı ile denge

egzersizleri ve koordinasyon geliştirici parkur çalışmaları yaptık.

Orta grup ve hazırlık grupları ile de yüzme derslerimize devam

ederek "Ayak- Nefes" çalışmalarına yer verdik.

Ayrıca Beden Eğitimi Bölümü olarak, bu yıl her ay bir kere olmak

üzere yapmayı planladığımız "Sağlık İçin Hareket Et Günü’"

etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizle sabah sporumuzu yaptık.

Öğrencilerimiz güne müzik eşliğinde egzersiz hareketleri yaparak ve

sonrasında dans ederek keyifli bir başlangıç yaptılar. Etkinliğin

sonunda ise farkındalık yaratmak amacıyla düzenli egzersiz

yapmanın ve sağlıklı kalmak için hareket etmenin üzerine

konuşmalar yaparak öğrencilerimizi sınıflarına uğurladık.



Satranç

Bu hafta satranç dersinde orta grupla atların hareketlerini öğrendik.

Hazırlık sınıflarıyla da atların ayaklarını bulup atın taş alma

kurallarını tekrarladık.



Satranç



GEMS

Bu hafta GEMS derslerinde küçük gruplar ile “Pembe Küpler”i

inceleyerek büyükten küçüğe doğru sıralamayı öğrendik. Çeşitli

materyalleri gruplama çalışması yaptık. Şönile boncuk dizme

etkinliği yaparak küçük kas becerilerimizi geliştirmeye çabaladık.

Orta gruplar ile “5 Duyu Lotto Kutu” oyununu oynayarak hem

eğlendik hem de duyu organlarımızın işlevlerini öğrendik. Doku

peteklerinde gezerek duyusal işlevlerimizi güçlendirdik. Tat deneyi

yaparak dilimizin görevini öğrendik ve tatları ayırt ettik.

Büyük gruplar ile el göz koordinasyonu gerektiren çalışmalar

yaparak küçük kas becerilerimizi güçlendirdik. Pattern bloklara dair

yeni çalışmalarla zihinsel ve görsel dikkat becerilerimizi

anlamlandırdık. İskelet maketimizi inceleyerek bedenimize dair

farkındalık kazandık.



GEMS



GEMS



GEMS



Kulüpler

Bu hafta da kulüplerimizi tanıdık, yapacağımız çalışmalar için ön

bilgileri edindik. Artık seçim zamanı…



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler



1. Sınıflar 

1.sınıflar olarak bu hafta “e” “l” seslerine “a” sesini

ekledik.”e,l,a,k,i,n” ses grubuna “a” sesini ekleyerek devam

etmenin heyecanını yaşadık. "a" sesini öğrendiğimiz diğer seslere

ekleyerek yeni kelimeler oluşturduk. Oluşturduğumuz kelimelerin

görsellerini çizdik. Bu görseller arasından çok komik görüntüler

elde ettik.

“Hangimiz Ağırız, Bil Bakalım?” oyununu matematik dersinde

oynadık. Bize göre daha ağır ve hafif olan arkadaşlarımızı

belirtirken çok eğlendik. Ellerimizle oluşturduğumuz tartı üzerinde

çalışmak büyük keyif verdi.



1. Sınıflar 

Yeteneklerimizi ortaya koyan yaratıcılık dersinde hayalimizdeki

kalemi çizdik. Güldük çünkü çok komik çizimler ortaya çıkmıştı.

Hayvanlarımızı korumanın önemini kendi cümlelerimizle

aktarmaya çalıştık. Sınıfımızda en çok beslenen hayvanın kedi

olduğunu öğrendik. Boyadığımız hayvan resimleri ile

oluşturduğumuz panonun önünde fotoğraf çektirirken de hayvanları

korumanın doğal yaşamı korumadaki önemini yeniden öğrendik.

Haftayı keyifle tamamladık.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

2. sınıf öğrencilerimiz, görsel sanatlar dersinde boyadıkları taşlar ile

öykü oluşturdular. Yaratıcı yazma okuma dersinde taşlarındaki

resim ile ilgili cümleler kurdular. Bu cümleleri ile arkadaşlarının

cümlelerine anlam bütünlüğünü bozmadan eklendiler. Daha sonra

taşlarını dizerek öykülerinin görselini oluşturdular. Çalışma

sırasında heyecanlanan öğrencilerimiz birbirlerinin cümlelerine de

katkıda bulunarak öykülerini tamamladılar. Çalışmalarını sınıf içi

panolarında sergileyen öğrencilerimiz bu tür çalışmaları daha sık

yapmak istediklerini dile getirdiler. Biz de öğrencilerimize başarılı

çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

3. sınıflar olarak bu hafta fen bilimleri dersinde “Dünya’mızın

Yapısı” konusuna yönelik öğrendikleri bilgileri özetleyen,

kavramlar arası bağlantı kurmalarını ve bu bağlantıları

ilişkilendirilerek konuyu bütün görmelerini sağlayan, anlık kavram

yanılgılarını ortaya çıkaran kavram haritası tekniğiyle etkinlik

yaptık.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4. sınıflar olarak bu hafta fen bilimleri dersimizde “Yer Kabuğu ve

Dünya’mızın Hareketleri” konusunu işledik. Dünya ve Güneş

modellerini kullanarak Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ve

kendi ekseni etrafında dönüşü sonucunda gerçekleşen olayları

belirleyerek grup arkadaşlarımız ile elimizdeki kartlara yazdık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul 1. sınıflarımız, “School Objects” konusunu eğlenceli

oyunlar eşliğinde pekiştirdiler. Kendi çantalarını tasarlayarak içini

öğrendikleri kelimelerin görselleriyle doldurdular.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İkinci sınıflarımızla bu hafta İngilizce dersimizde zıt anlamlı

kelimelerle ilgili grup oyunu oynadık. Öğrencilerimiz hedef

kelimeleri pekiştirirken aynı zamanda keyifli vakit geçirdiler.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İlkokul 3. sınıf öğrencilerimiz bu hafta İngilizce derslerinde çeşitli

hayvan gruplarının benzerlikleri ve farklılıkları ile ilgili grup

çalışması yaptılar.



Beden Eğitimi

Beden Eğitimi Bölümü olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılı

içerisinde her ay bir kere yapmayı planladığımız "Sağlık İçin

Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerimizle

sabah sporumuzu yaptık.

Öğrencilerimiz güne müzik eşliğinde egzersiz hareketleri yaparak

ve sonrasında dans ederek keyifli bir başlangıç yaptılar. Etkinliğin

sonunda ise farkındalık yaratmak amacıyla düzenli egzersiz

yapmanın ve sağlıklı kalmak için hareket etmenin üzerine

konuşmalar yaparak öğrencilerimizi sınıflarına uğurladık.



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi

Bu hafta ilkokul 1. sınıflarımızla temel jimnastik duruşlarını

öğrendik.



Beden Eğitimi



Bilişim Teknolojileri

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

dışarıdan girilen kenar sayısına göre geometrik şekiller çizerek

değişken ve fonksiyon kavramları üzerinde durduk.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



GEMS

Hayvan haklarını korumak isteyen kişiler 1822 yılında İngiltere'de

bir araya gelerek ilk hayvan koruma birliğini kurarlar. Aynı amaçla

Hollanda’da Hayvan Koruma Federasyonu kurularak 4 Ekim

"Hayvanları Koruma Günü" ilan edilmiştir. Biz de GEMS dersinde

1. sınıf öğrencilerimizin dikkatlerini hayvan haklarına çekmek

amacı ile “Knex–Hayvan modelleri” adlı etkinliği yaptık.

Öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de hayvanların hakları hakkında

fikirlerini paylaştılar.



GEMS



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “NİM Oyunu” adlı etkinliği

yaptılar. Nim oyunu çok eski zamanlardan beri oynanan bir oyun

olarak tahmin ediliyor. Çin’de adı taş toplama anlamına gelen

“Jianshizi” oyununa çok benzeyen Nim oyunu, adını 1901 yılında

oyun teorisini inceleyen ve geliştiren Harvard Üniversitesinden

Charles L. Boutan’dan almıştır. Kuralları çok basit olan bu oyun

masa üstünde taşlarla, kibrit çöpleriyle, boncuklarla veya fasulye

taneleriyle oynanabilir.



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Yüzlük Kartta Sayı Bulma

Oyunu” adlı etkinliği yaptılar. Dört ipucu kartındaki bilgilerden

faydalanarak istenilen gizli sayıyı buldular.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde duyu organları

ve bu organların görevleri hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak

deneyler tasarladılar.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta “Mühendislik uygulamaları-havacılık”

etkinliğinde Türk havacılık tarihine önemli katkılar sunan "Vecihi

Hürkuş" ve havacılık tarihinin önemli kurum ve kuruluşları

hakkında bilgiler edindiler.



Kulüpler

3. ve 4.sınıflarımızda "Arduino ile Trafik Lambası" uygulamasının

tasarımını ve yazılımını yazdık.



Kulüpler



Kulüpler

Bu hafta 2. sınıf öğrencilerimizle İngilizce drama sınıfında "Aile

Bireylerimiz" temalı drama etkinliklerine yer verdik. Tornado oyun

kartları tasarladık ve konuyla ilgili grup oyunları oynadık.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Sözcükte Anlam” konusunu

etkinlikleriyle işlediler. “Yaratıcı Yazma ve Düşünme Becerileri”

dersinde iletişim bozukluğu temasıyla ilgili canlandırmak üzere kısa

metinler oluşturdular. Kütüphanede Ege Erim’in “Kayıp Şeyler

Ülkesinde” kitabını okumaya başladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, “Sözcükte Anlam” konusuna

devam ettiler. “Kır Şarkısı” şiirini okuyarak etkinliklerini

tamamladılar. Bu metinden hareketle şiir türünün özelliklerini

tekrar ettiler. Yaratıcı yazma ve düşünme becerileri dersinde “Sınıf

Kurallarımız” etkinliği ile Türkçe dersinde uymaları gereken

kuralları kendileri belirlediler. Kütüphane dersinde ise ekim ayının

kitabı olan “Türkü Çocuk” kitabını okumaya başladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Baba Bana Bir Şiir Bul” şiirini

biçim ve içerik yönünden inceleyerek “Konularına Göre Şiir

Türleri” konusunu öğrendiler. “Sözcükte Anlam” konusunu

pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Kütüphanede “Pal

Sokağı Çocukları” kitabını okudular.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Anlatım Yöntemleri ve

Düşünceyi Geliştirme Yolları” konusunda bilgi edinip ilgili

etkinlikleri yanıtladılar ve test çözümleriyle konuyu pekiştirmeye

çalıştılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Zihinden Toplama ve

Çıkarma İşlemi ve Tahmin” konusunu işledik. Ayrıca sene

başından beri işlediğimiz konularla ilgili soruların bulunduğu

“Puzzle” etkinliği ile öğrencilerimiz bilgilerini pekiştirirken bir

yandan da eğlendiler.



Matematik Zümresi



Matematik Zümresi

Orta 2.sınıf öğrencilerimiz, "Problem Çözme Basamakları"nın

önemini kavradılar. Çözülemeyen matematik problemlerinin

olduğundan bahsettik.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Tam Sayılarda

Çarpma Bölme ve Tam Sayılarla İlgili Problemler” konularını

işledik ve konuyla ilgili sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıflarda “Üslü Sayılarla işlemler” konusunu işleyip

ve konu ile ilgili alıştırmalar yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle “Kültür ve Miras”

ünitesinde “Uygarlıkları Öğreniyorum” başlığı kapsamında

“Mezopotamya Uygarlıkları” konusu işledik. Çocuk hakları ile

ilgili hazırladığımız afişlerimizi tamamladık.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Ön Yargıları

Kırıyorum” konusu ile ilgili video izledik. “Sorunlarımın Çözümü

Biliyorum” konusunu işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz ile Osmanlı Devleti’nin

siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen

faktörleri öğrendik. Bir devletin kurulduğu coğrafyanın o devlete

katkılarının neler olabileceği sorusundan yola çıkarak Osmanlı

Devleti’nin kurulduğu coğrafyanın devletin büyümesine katkılarını

yorumladık. Geçmişte kurulan devletlerin coğrafi konum

avantajları ile günümüzdeki devletlerin coğrafi konumlarının

avantajlarını karşılaştırdık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Milli Uyanış:

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesine ait “Cepheden

Cepheye Osmanlı, Kafkas Cephesi, Çanakkale Cephesi, Irak

Cephesi, Hicaz-Yemen Cephesi, İz Bırakanlar: Kut’ül Amare,

Çanakkale ve Sarıkamış, Mustafa Kemal Çanakkale’de, 1915

Olayları ve Tehcir (Göç) Kanunu, Savaş Sona Eriyor, Savaşın

Genel Sonuçları” konularını işledik ve GPÇ-5 çalışmalarını

kontrol ettik.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta ilk ünitemiz olan “Güneş, Dünya ve Ay” tamamlandı.

Kaynak kitaplarımızdaki etkinlikler yapıldı. Etkinlik olarak

Güneş, Dünya ve Ay’ın dönme ve dolanma hareketleriyle

ilgili modelleme çalışması yapıldı.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta “Destek ve Hareket

Sistemi” isimli konu kapsamında iskeleti ve iskeleti meydana

getiren kemik çeşitlerini öğrendiler. Ders içinde yapılan sınıf

etkinliğinde röntgen filmlerinde insandaki kemik çeşitlerini detaylı

bir şekilde inceleme fırsatı buldular.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde "Hücre ve

Bölünmeler" ünitesine giriş yaparak, bitki ve hayvan hücrelerinin

temel kısımlarını öğrendiler. Öğrendikleri bilgileri pekiştirmek

amacıyla bitki ve hayvan modellerini incelediler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu hafta

"DNA Elde Ediyorum" etkinliğini laboratuvarda uygulamalı olarak

gerçekleştirdiler. DNA’nın ipliksi yapısını gözlemleyen

öğrencilerimiz ayrıca "Kalıtım" ile ilgili kavramları tanımladılar.

Gen, fenotip, genotip, saf döl ve melez döl kavramlarını öğrenen

öğrencilerimiz, tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler

çözerek problemlerin sonuçları hakkında yorum yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

Hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve

hayvanların daha iyi koşullarda beslenmelerini ve korunmalarını

sağlamak amacıyla “Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu”

tarafından ilan edilen 4 Ekim “Hayvanları Koruma Günü”nü

kutladık.



Fen Bilimleri Zümresi



Yabancı Diller Zümresi

7. sınıflarımızda İngilizce dersinde öğrendiklerimizi oyunlar

oynayarak tekrar ettik.



Bilişim Teknolojileri Zümresi

Ortaokul 1 ve 2. sınıflarımızda bu hafta "App Inventor Programı"

ile textcolor, text ve label değişkenlerinin arasındaki kod

bloklarının üzerinde durarak "Emojini Seç Uygulaması" ile kod ve

tasarımı birleştirdik.



Kulüpler

Ortaokul 1 ve 2. sınıflarımızda "Arduino ile Trafik Lambası"

uygulaması yaparak hem sürükle bırak yöntemiyle hem de text

olarak yazılımımızı yazdık.



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler

Ortaokul 3 ve 4. sınıflarımızda "Arduino ile Trafik Lambası"

uygulaması yaparak hem sürükle bırak yöntemiyle hem de text

olarak yazılımımızı yazdık.



Kulüpler



Kulüpler
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