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Okul takımlarımız, bu hafta okul sonrası antrenmanlarına başladılar. Sporcu öğrenci ve

antrenörlerimiz önümüzdeki aylarda çeşitli müsabakalara katılacaklardır. Katılacakları bu

müsabakalarda antrenörlerimize ve sporcu öğrencilerimize geçtiğimiz eğitim ve öğretim

yılında gösterdikleri başarılarının devamını diliyoruz.

9 Ekim 2019 Çarşamba günü Okul Doktoru'muz Sayın Mehmet Şükrü BAŞARIK

tarafından Ortaokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak “Genel İlk Yardım

Bilgileri” konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Paylaşımları için Dr. Mehmet Şükrü

BAŞARIK’a teşekkür ediyoruz.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu “Okul

Aile Birliği” yönetim ve denetleme kurullarını belirlemek amacıyla 09 Ekim 2019

Çarşamba günü 16.15’te okulumuz oditoryumunda Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan oylamayla Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetleme Kurulunda görev alacak

velilerimiz belirlendi. Velilerimize görevlerinde başarılar diliyoruz.

11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 96. yılını kutlamak için

ilkokul 4.sınıf ve ortaokul öğrencilerimizden oluşan gezi kafilemiz Cumhuriyet’imizin

Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedî istirahatgâhı Anıtkabir’e gittiler. İki gün

sürecek olan Ankara gezisinde öğrencilerimiz, “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi,

Etnografya Müzesi, Birinci Meclis ve Tabiat Tarihi Müzesi”ni gezecekler. Geziye katılan

tüm öğrenci ve öğretmenlerimize güzel bir gezi diliyoruz.

Saygılarımla,

Gencer DEMİRER

Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 5. haftasını da hafta boyunca yaptığımız

keyifli çalışmalar ile tamamladık. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul

öğrencilerimizin Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları tüm coşkusu ile sürüyor.

Öğrencilerimiz, okulumuzu Cumhuriyet Bayramı’na hazırlarken aynı zamanda

“Cumhuriyet'in Sesi Gazetesi”nin çalışmalarına da devam ediyorlar.



AB Projesi

ÇEVRE EĞİTİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE PRATİK 

UYGULAMALAR-YUNUS PROJESİ

TÜRÇEV’in HSPN (Yunan Çevre Koruma Derneği) ile ortak yürüttüğü

“Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS”

isimli projede, İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu pilot okul

seçilmiştir. Bu kapsamda 3-8 Temmuz 2019 tarihlerinde Alonissos Adası’nda

düzenlenen yaz okuluna hem Yunanistan’dan hem de Türkiye’den seçilen

öğretmenler katılım göstermişler ve üç ayrı konuda çevre eğitim programı

hazırlamak üzere bir yaz okulunda birlikte çalışmışlardır.

YUNUS Projesi’nin konusu, iki Akdeniz ülkesinde iyi bilinen ve türleri

tehlike altında olan üç türdür: Sini Kaplumbağası (Caretta Caretta), Akdeniz

Foku (Monachus Monachus) ve Ak Leylek (Ciconia Ciconia). Projenin hedefi

de bu konuda, iki ülke uzmanları ve eğitimcileri arasında bilgi alışverişi

sağlamak ve ilköğretimde uygulanacak eğitim programları geliştirmektir.

YUNUS Projesi kapsamında; İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi

Ortaokulu Fen Bilimleri Bölümü olarak bizler de 7-11 Ekim 2019 haftasında,

ortaokul 1.sınıf öğrencilerimizle "Caretta Caretta’nın Tanınması, Çevresi,

Beslenme Şekli, Üremesi ve Yaşam Döngüsü" hakkında çalışmalar yaptık ve

bilgi kartları hazırladık.



AB Projesi
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İlk Yardım Eğitimi

İLK YARDIM EĞİTİMİ

Okul Doktoru’muz Sayın Mehmet Şükrü BAŞARIK, 9 Ekim 2019 Çarşamba

günü “Genel İlk Yardım Bilgileri” konulu bir eğitim gerçekleştirdi.

Ortaokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimizin katıldığı eğitimde ilk yardımın ne

demek olduğuna, ilk yardımın amaçlarına ve temel uygulamalarına değinen

Dr. Mehmet Şükrü BAŞARIK’a paylaşımları için teşekkür ediyoruz.



İlk Yardım Eğitimi
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Eko-Okullar

EKO-OKULLAR PROGRAMI

Eko-Okullar Projesi; ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve

sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan uluslararası bir

projedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel

konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum

kuruluşlarını (STK) çevresel konularda, bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim

sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Proje, öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirdiği gibi yaşamları boyunca

başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazanmalarını da sağlar.

Eko-Okullar Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir

program sunar. Bunun yanında verdikleri çevre eğitimi ile üstün başarı

sağlamış okullara yeşil bayrak ödülü verir. Böylece bir ödül planı olma

özelliğini de taşır. “Yeşil Bayrak” uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı

olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Projede iki yıl üst

üste çalışıp iki yıl süresince projeyi uygun şekliyle uygulayan okullar, mayıs

ayında Eko-Okullar Koordinatörlüğünce okullara gönderilen denetleyiciler

tarafından denetlenirler. Denetleme sonucu uygun görülen okullar “Yeşil

Bayrak” ile ödüllendirilirler.

Bizler de İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu olarak “Eko Okullar

Projesi”ne 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da devam ediyoruz. Bu yılki

temamız “Tüketim Alışkanlıklarımız”dır. Oluşturduğumuz eylem planı

dâhilinde sınıflarımızda “Eko-Okullar” ile ilgili tanıtım sunumlarını izleterek

öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden oluşan “Eko-Okul Timi”mizi seçtik.

İlk toplantımızı heyecanla gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda

öğrencilerimiz ile “Üretirsen Tüketebilirsin, Tüketirken Üretebilirsin”

sloganını belirledik.



Eko-Okullar



Beslenme Dostu Okul Programı

Beslenme Dostu Okullar olarak bu yıl yürüteceğimiz proje kapsamında tim

görevlilerimiz ile konularımızı belirledik. Görev paylaşımlarımızı yaptık.

Projenin geliştirilmesi ve yürütülmesi konusunda neler yapabileceğimizi

planladık.



Beslenme Dostu Okul Programı

BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ

Neden Beslenme Dostu Okul Projesi?

Okulumuz Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı'nın "Okullarda Obezite ile

Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması"

başlığı kapsamında, “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme, hareketli yaşam

konularında duyarlılığın artırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul

sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Günümüzde sağlıklı yiyeceklerle beslenmek insan sağlığı açısından daha da önem kazanmaktadır.

Çünkü sağlığımızın bozulmasının en önemli etkenlerden biri temiz gıda ve yiyeceklerle beslenme

konusundaki bilinçsizliğimizdir. Soframıza gelen yiyeceklerin nasıl üretildiğini bilmiyorsak ve bu

yiyeceklerin sağlığımıza olan etkilerini değerlendiremiyorsak iyi bir tüketici sayılmayız. Bu yüzden

“Beslenme Dostu Okul Projesi”nin yürütülmesi önemli bir zorunluluktur. Beslenme, sadece yemek

yeme veya sofra kurma işi değildir. Beslenme aynı zamanda yemek, çevre, tarım, kültür ve en önemlisi

sağlıkla da ilişkilidir. Sağlıklı bireyler olmanın ön koşulu kitle iletişim araçları ve diğer iletişim

biçimleri ile çocuklarımıza örnek gösterilmeye çalışılan beslenme tarzı ve alışkanlıklarına karşı

donanımlı bireyler yetiştirmektir.

2019-2020 İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Yerleşkesi Beslenme Dostu Okul Projesi Hedefleri

1.Öğrencileri beslenmede temizlik konusunda bilinçlendirme

2.Öğrencileri temel besinler hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme

3.Öğrencileri yeterli ve dengeli beslenme hakkında bilgilendirme, bilinçlendirme

4. Öğrencileri temiz gıda ve yiyeceklerle beslenme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme

5. Öğrencileri sağlıklı beslenme alışkanlığına teşvik etme

6. Öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırma

7. Öğrencileri obezitenin önlenmesi hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme

8. Öğrencileri fiziksel aktivite hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme

9. Öğrencileri fiziksel aktivite alışkanlığına teşvik etme

10. Öğrencilerde fiziksel aktivite alışkanlığını kazandırma

Beslenme dostu okul projesi kapsamında ekim ayında, sınıflarda programımız hakkında bilgi

paylaşımımızı gerçekleştirdik. Öğrenci temsilcilerinin seçiminden sonra ilk toplantımız için heyecanla

bir araya geldik.. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda öğrencilerimiz ile “Dengeli Beslen, Güçlü Olsun

Beden” sloganını belirledik.



Beslenme Dostu Okul Programı



ANKARA - ANITKABİR GEZİSİ

ANKARA- ANITKABİR GEZİSİ

Sosyal Bilimler Bölümü olarak 11-12 Ekim tarihlerinde ilkokul 4.

sınıflar, ortaokul 1 ve 2. sınıflarımızla ülkemizin başkenti

Ankara’ya bir gezi düzenledik. Ankara’da, Cumhuriyetimizin

Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî

istirahatgâhı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin en anlamlı eseri

Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’mıza saygılarımızı sunduk.

İki gün süren gezimizde; Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi,

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Birinci ve İkinci Meclis

Binası ile Tabiat Tarihi Müzesi’ni ziyaret ettik. Ayrıca üzerinde

yaşadığımız Anadolu coğrafyasının sahip olduğu kültürel mirasın

sergilendiği "Anadolu Medeniyetleri Müzesi"ni ziyaret eden

öğrenci ve öğretmenlerimiz, burada açılan “Büyük Bozkırın Tarihi

ve Kültürü” sergisini gezdiler. Öğrencilerimiz, 1960-1970 yılları

arasında Almatı yakınlarındaki Issık Kurganı’nda (Höyük) ünlü

Arkeolog Kemal Akişev önderliğinde müzede sergilenen-

İskit/Saka Prensi'ne ait som altından yapılmış ve arkeoloji

tarihinde çığır açan “Altın Elbiseli Adam” adlı eseri görme şansı

yakaladılar. Gezi esnasında öğrencilerimiz ile sosyal bilgiler

dersinde öğrendikleri konuları keyifle pekiştirdik ve eğlenceli

anılar biriktirdik.



ANKARA - ANITKABİR GEZİSİ



Kod Haftası ( CODEWEEK)

KOD HAFTASI (CODEWEEK) 5 - 20 EKİM 2019

Kod Haftası (Codeweek), erken yaşlardan itibaren çocukların kodlama

becerisini desteklemek amacıyla Avrupa çapında, 5 -20 Ekim 2019 tarihleri

arasında yürütülen bir harekettir.

Kod Haftası etkinlikleri, Milli Eğitim Bakanlığımızın üyesi olduğu Avrupa

Okul Ağı (European Schoolnet) kuruluşu tarafından Avrupa Komisyonu adına

yürütülmektedir. 50’den fazla ülkede etkin olarak devam eden Kod

Haftası’nın amacı; kodlama ve programlamaya dair farkındalığın artırılması,

birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün

yaygınlaştırılmasıdır.



Kod Haftası ( CODEWEEK)
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Kod Haftası ( CODEWEEK)



Hazırlık Grubu

Hazırlık sınıfı öğrencilerimizle bu hafta, duyularımızı ve duyu

organlarımızı öğrendik.

GEMS etkinliğinde sayı boncuklarını ipe dizerek sıralama çalışması

yaptık. “Duyu Tabletleri” ile oynarken dokunma duyumuzla

tabletlerimizi inceledik. “Sihirli Kutu” etkinliğimizde ise nesneleri

görmeden, ellerimizle dokunarak derimizle hissettik ve nesnelerin

doku özelliklerini arkadaşlarımıza tarif ettik.



Hazırlık Grubu

Düşünme becerileri etkinliğinde “Duyu Diskleri” ile aynı dokuda

olanı bulma oyunu oynadık. Diskleri önce ellerimizle hissettik sonra

gözlerimizi kapatarak hem ellerimizle hem ayaklarımızla hissederek

diskleri eşleştirdik.

Akıllı tahtamızda görsel okuma çalışması yaparak bütünün içindeki

parçayı gördük; bu çalışmayı yaparak dinleme, konuşma, okuma ve

yazma becerilerimizi pekiştirdik.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde “l” sesini öğrendik. “l” sesi

hissetme çalışmaları ve oyunları oynadık.

Yaratıcılık etkinliğinde dairelerden nesneler oluşturduk ve

oluşturduğumuz şekle farklı açılardan bakarak yaratıcılığımızı

geliştirdik.



Hazırlık Grubu

Müzik etkinliğinde “Göz, Kulak, Ağız, Burun” adlı orff çalışmasını

öğrendik. “Ayı” adlı orff çalışmasını tekrar ederken çok eğlendik.

Sanat etkinliğinde “Duyu Kitapçığım” çalışmasını yaparken

öğrendiklerimizi hatırlamak bilgilerimizi pekiştirdi.



Hazırlık Grubu

Öğrenme merkezlerinde planladığımız oyunları keyifle oynadık.

“Yağ Satarım, Bal Satarım” oyununu öğrendik. Bahçemizde temiz

havanın tadını çıkarırken oyunlar oynamak çok güzeldi.



Orta Grup

Bu hafta Venüs ve Mars sınıfları olarak “Duygularımız ve İfade

Yolları” teması kapsamında keyifli etkinlikler gerçekleştirdik.

Etkinliklerimize eğlenceli bir oyun ile başladık. Sınıfımızda üzeri

kapalı olarak asılı duran farklı duygu durumlarına ait resimleri müzik

durduğunda bulmaya çalıştık. Resimleri açtığımızda karşımıza

şaşırtıcı şeyler çıktı. Sınıfta kendimize ve arkadaşlarımıza ait farklı

duygu resimlerini bulurken hepimiz çok eğlendik.



Orta Grup

Türkçe etkinliğinde “Duygularımız hakkında neler biliyoruz?”

sorusundan yola çıkarak çeşitli hikâyeler okuduk. Nelerin bizi mutlu

ettiği, nelerin bizi üzdüğü, nelerin bizi kızdırdığı hakkında sohbet

ederek günlük yaşantımızdan örnekler verdik. “Duygularımızı ifade

etmenin farklı yolları olabilir mi?” sorusuna yanıt aradık. İzlediğimiz

eğitsel slayt ile öğrendiklerimizi pekiştirmiş olduk.

Düşünme becerileri sınıfında, üç aşamalı hikâye kartlarını inceleyip

gördüğümüz olayları oluş sırasına göre sıraladık ve arkadaşlarımıza

anlattık. Çeşitli olay durumlarını doğru sırayla karton zeminlerimize

yapıştırarak öğrendiklerimizi kalıcı hale getirdik.



Orta Grup

Oyun etkinliğimizde oynadığımız “Duygulu Heykeller” adlı

oyunumuzda müzikle beraber dans ettik. Müzik durduğunda ise

öğretmenlerimizin bizlere söylediği farklı duyguları canlandıran

heykeller olmaya çalışırken hepimiz çok eğlendik.

Müzik etkinliğinde ise “Duygularımız” adlı şarkıyı öğrendik ve hep

beraber söyledik.



Orta Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde ise “E” sesini tanıma ve

hissetme çalışmalarına devam ettik. Yaptığımız çalışma sayfaları ile

“E” sesini hissetme, dikkat vb. çalışmalar gerçekleştirdik.

Bu haftamızı da yeni bilgilerle ve mutlulukla bitiriyoruz.

Önümüzdeki hafta yapacağımız eğlenceli etkinliklerde görüşmek

üzere…

Venüs ve Mars sınıfından sevgiler…



Küçük Grup

Merkür sınıfı öğrencilerimiz, bu hafta “Vücudumuz” teması ile ilgili

etkinliklerini gerçekleştirdiler. Türkçe dil etkinliğinde çeşitli eğitici

videolar ve sunumlarla vücudumuzun bölümleri, iskeletimiz

hakkında bilgiler öğrendik.

Sanat etkinliğimizde yüzümüzdeki organlarımız ve görevleri

hakkında konuştuktan sonra bir kolaj çalışması yaptık ve yüz

çalışmamızı tamamlamaya çalıştık.



Küçük Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde vücudumuzun bölümlerini

ve duyu organlarımızı çizilmiş bir çocuğun üzerine yerleştirdik.

Etkinliğimiz bittiğinde gerçek bir çocuğa benzedi ve onunla beraber

resim çektirdik.

Oyun etkinliğimizde öğretmenlerimizin bizim için hazırladığı

parkurdaki engelleri aşarak blokları doğru renklerine göre

yerleştirdik. Ayrıca renk ve hareket zarını aynı anda atarak çıkan

renkteki arkadaşlarımız, yine diğer zarda çıkan hareketleri yaparak

vücudumuzun farklı bölümlerini hareket ettirdiler.



Küçük Grup

Bu hafta öğrendiğimiz kırmızı renk ile “Kırmızı Renk Partisi”

düzenledik. Kırmızı renkli giyinip aksesuarlar takarak sınıfımızdaki

kırmızı renkli nesneleri bulduk.

Düşünme becerileri etkinliğimizde masalarda öğretmenlerimizin

hazırladığı çeşitli takma çıkarmalı oyuncaklarla hem istasyon

oluşturduk hem de el becerilerimizi geliştirdik.

Bir sonraki hafta yine çok eğlenceli etkinliklerle görüşmek üzere…



Küçük Grup



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz ile hemen hemen her gün

kullandığımız okulumuzun farklı bölümlerini İngilizce dersimizde

oyunlar eşliğinde öğrenmeye çalıştık ve okulumuz içinde mini bir tur

düzenleyerek okulun farklı bölümlerinde neler yaptığımızla ilgili

sohbet ettik.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz “My Family” konusunu yaratıcı

etkinlikler ve oyunlar ile pekiştirdiler.



İngilizce

Bu hafta küçük grup öğrencilerimiz ile “Renkler ve Şekiller”

temamızı oynadığımız çeşitli oyunlar ve yaptığımız etkinlikler ile

öğrenirken çok eğlendik.



İngilizce



Müzik

Bu hafta müzik dersinde Ünlü Besteci Antonio VİVALDİ hakkında

yeni bilgiler okuduk, dinledik ve öğrendik.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta suluboya ve pastel boya ile

"Sevimli Canavarlar" adlı çalışmamızı yaptık.



Satranç

Bu hafta, öğrendiğimiz bütün taşları tekrar ettik. Öğrendiklerimizi

pekiştirmek için bol bol pratik yaptık.



GEMS

Bu hafta GEMS derslerinde küçük gruplar ile iskeletimizi

inceleyerek yer yapbozumuzu tamamlarken iskelet sistemimiz

hakkında bilgiler edindik. Aynada bedenimizi inceleyerek fiziksel

özelliklerimizi tanıttık. Makarna ve boncukları ayırarak nesnelere

dikkatimizi verdik ve küçük kas becerilerimizi geliştirmeye

çabaladık.

Orta gruplar ile unifix blokları kullanarak örüntü kurma zihin

alıştırmaları yaptık. “Duygulu Balıklar” oyunu ile yönerge takibi

yapıp el ve göz koordinasyonumuzun gelişmesine katkı sağlarken

keyifli zaman geçirdik. Patlayan süt deneyini gözlemledik.

Büyük gruplar ile “Sihirli Kutu” etkinliğimizde nesneleri görmeden,

ellerimizle dokunarak derimizle hissettik ve nesnelerin doku

özelliklerini arkadaşlarımıza tarif ettik. İpli sayı boncuklarını

kullanarak 1-20 arası sayıları sıralama işlemi yaptık. Duyu tabletleri

ile dokunma ve işitme duyumuzu hassaslaştırdık.



GEMS



GEMS



GEMS



Kulüpler

Seçimlerimiz doğrultusunda ilk kulüp çalışmalarımızı yaptık. Son

kararımızı sizlere haftaya bildireceğiz.

Görsel Sanatlar Kulübü'müzde bu hafta, kolaj tekniği ile "Çiçekler"

adlı çalışmamızı yaptık.

Perküsyon Kulubü'müz…



Kulüpler

Bu hafta Jimnastik Kulübü'ne başladık ve dersimizde temel duruşları

öğrendik.

Bale Kulubü'müz…



Kulüpler

Modern Dans Kulubü'müz…

Türkçe Drama Kulübü'müzde duygularımız ile çalışmalarımıza

başladık.



Kulüpler

Bale Kulübü'müz…

Dans Kulubü'müzde derslerimize ısınma hareketleri ile başladık.



Kulüpler

Jimnastik Kulübü'müzde jimnastiğin temel hareketlerini çalışmaya

başladık.



1. Sınıflar 

“e” ile çıktık yola, katıldı bize “l, a, k, i”, oluştu yeni heceler.

Bununla da kalmadı işler. Baktık Ela, Lale el ele, Çok mutlu olduk

biz birlikte. Yakında “n” de eklenecek bize. Arkasından “o, m, ü,

…” derken Sürpriz var bu işte. Dikte çalışması yapıyoruz. Biz

okumayı ve yazmayı çok seviyoruz.

“Hangimiz ağır, hangimiz hafif?” sorusu ile yola çıktık. Hafta

boyunca etrafımızdaki her şeyi ellerimizle tartmaya çalıştık.

Okulumuzun bahçesinde bulunan ağırlık oyuncağı ile oynayarak

konumuzu pekiştirmeye çalıştık.

Bayrak törenlerinde neden hazır ol vaziyetinde durmamızın

gerektiğini öğrendik. Cuma günü yapılan törende daha dikkatli

olduk.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

2. sınıf öğrencilerimizin yazar etkinlikleri sürüyor. Öğrencilerimiz bu hafta yaz tatilinde

okudukları iki kitabın yazarı ile tanıştılar.

“Atatürk Olmak” kitabının yazarı Aytül AKAL ile “Nasıl Atatürk olunur? Atatürk olmak ne

demektir?” sorularına yanıt arayan, bu konuda fikirlerini yazarla paylaşan öğrencilerimizin

söyleşi sırasında sorduğu sorular yazarımız tarafından beğeni ile karşılandı.

Öğrencilerimiz çizgi film alanında uzman bir sanatçı olan Beyza AKYÜZ ile tanışma

olanağı yakalayarak, onun deneyimlerinden faydalanıp okudukları kitap üzerine düşünme,

tartışma ve ondan esinlenerek yeni fikirler geliştirme fırsatı yakaladılar. Dinamik

kurgusuyla çizgi film tadında bir okuma deneyimi sunan ve dostluğun sınır tanımazlığına

vurgu yapan, kendilerini gerçekleştirme yolunda birbirlerine kol kanat geren küçük bir

çocuk ile yavru bir uçan farenin karşılaştıkları olayları ve dayanışmalarını konu alan

“Hayalet Hayri ile Uçan Fare” adlı kitap etkinliğinde öğrencilerimiz, “Çizgi Film

Dünyasına Giriş, Kendi Çizgi Film Karakterini Tasarla ve Çizgi Film Maratonu” adlı

birbirini tamamlayan üç ayrı bölümde önce çizgi film dünyasına sihirli bir yolculuk

yaptılar, ardından zihinlerinde canlandırdıkları kendi karakterlerini önce resimlediler sonra

onun merkezde yer alacağı kısa bir hikâye kurguladılar. Son olarak da kendilerine önceden

dağıtılan on iki karelik film şeritlerine çizim yoluyla çalışmalarını aktardılar. Çalışmanın en

sonunda bütün öğrencilerimiz, çizimlerini tamamladıkları film şeritlerini el yapması bir

çizgi film makinesine yerleştirerek arkadaşlarının beğenisine sunarak çalışmalarını büyük

bir keyifle tamamladılar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

Bu hafta 3.sınıf öğrencilerimizle “Makarnalar ile Romen

Rakamlarını Oluşturuyorum.” etkinliği yaptık. Öğrencilerimiz, bu

etkinlik sırasında Romen rakamlarını öğrenmenin yanı sıra

sembolize etme, sembol okuma, tablo oluşturma, organize etme vb.

becerileri kazandılar. Öğrencilerin zevk alarak yaptıkları bu çalışma

ile akran değerlendirmesi, grup paylaşımı da yaptırıldı. Daha sonra

yapılan çalışmalar panoda sergilendi.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta konularımıza devam ederek ve konuların

pekişmesi amacıyla bol soru çözerek ilerledik. Yoğun ve zevkli bir

şekilde yeni öğrendiğimiz konulara ait soruları çözmek için

çabaladık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul birinci sınıf öğrencilerimizle bu hafta İngilizce dersimizde

“It’s my …. It’s your …” cümle yapılarının pekiştirilmesi için

konuşma pratiklerine zaman ayırdık. Kitabımızın Cross-Curricular

konusu olan “Chameleons” hakkında konuştuk ve etkinlikler yaptık.

Ayrıca, “Kipper at School” adlı hikâyeyle ilgili oyunlar oynadık.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İkinci sınıflarımızla bu hafta İngilizce dersimizde aile üyelerimizi

detaylandıran “All About My Family” başlıklı bir çalışma yaptık.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İlkokul 3. sınıf öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgileri çeşitli oyun ve

etkinliklerle pekiştirdiler.



Yabancı Diller 



Satranç

İlkokul 1. sınıflarda bu hafta tehdit altındaki şahı nasıl

koruyacağımızı öğrendik.



Satranç



Beden Eğitimi

İlkokul 1 ve 2. sınıflarımızla eğlenceli parkur çalışması yaptık.



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



GEMS

1. sınıflar, bu hafta GEMS dersinde farklı nesneleri kütleleri

yönünden karşılaştırıp, sıralarken hem eğlendiler hem de öğrendiler.



GEMS



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde gerçekleştirdikleri STEAM

etkinliğinde “Wow and Wonder” set ile çalıştılar. "Baloncuklar ve

Renkler" adlı çalışmada tahminler, gözlemler yaptılar ve neden-

sonuç ilişkisi kurarak bilimsel yöntemler ile keşiflerde bulundular.



GEMS



GEMS



GEMS



GEMS

3. sınıflar, bu hafta GEMS dersinde “Büyük mü, Küçük mü?” adlı

etkinlikle 1000’den küçük en çok dört doğal sayıyı karşılaştırıp,

sembol kullanarak sıraladılar.



GEMS



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Tumble Trax

Marble Run” adlı STEAM etkinliğini gerçekleştirdiler. Yaptıkları

deneyler ile bilyelerin hareket özelliklerini hızlı, yavaş ve yön

değiştiren şeklinde nitelendirdiler.



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde gezegenimiz

Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri ve bu dönüşün

sonuçlarını anlamak için deneyler gerçekleştirdiler.



Kulüpler

Bu hafta ikinci sınıf İngilizce Drama Kulübü öğrencilerimiz, “All

About My Family” başlıklı bir etkinlik tamamladılar ve

arkadaşlarına sundular. Ayrıca kuklalarla İngilizce mini tiyatro

etkinliği gerçekleştirdiler. Bahçede ve sınıfta İngilizce oyunlar

oynadılar.



Kulüpler



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Sinağrit Baba” metnini incelediler.

“Anahtar Kelime ve 5N 1K” konularını etkinlikleriyle işlediler.

“Yaratıcı Yazma ve Düşünme Becerileri” dersinde iletişim

bozukluğuyla ilgili yazdıkları kısa metinleri canlandırdılar.

Kütüphanede Ege Erim’in “Kayıp Şeyler Ülkesinde” kitabını

okumaya başladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıflarımız, “Sözcükte Anlam” konusunu kavramaya

ve pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Öğrencilerimiz, eylül

ayında severek okudukları “Sınıftan Yükselen Sesler ” kitabının

çalışmalarını yanıtladılar. Kütüphane dersinde “Türkü Çocuk”

kitabını okudular.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Sözcükte Anlam” konusunu

kavramaya ve pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. “Küçük

İstavrit” metnini içerik yönünden inceleyerek metne ilişkin

soruları yanıtladılar. “Geçmişin İzleri Atasözleri” kitabındaki “B”

harfi ile başlayan atasözlerinden hareketle yazma çalışması

yaptılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, LGS-3 ile sınav hazırlıklarına

devam ettiler. “Sözcükte Anlam” konusuna giriş yaptılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Doğal Sayılarla

Çarpma ve Bölme İşlemi” konusunu işleyerek konu ile ilgili

alıştırmalar yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimizle sayının çarpanlarını “Gökkuşağı

Yöntemi” ile bulmayı öğrendik. Öğrencilerimiz derste

oynadıkları çevrim içi oyun ile sayıların bölenlerini buldular.

Çarpanların aynı zamanda bölen olduğunu keşfettiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Tam Sayılar ve Üslü

İfadeler” konusunu işledik ve konu ile ilgili alıştırmalar yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Üslü Sayılar” konusu

ile ilgili örnek sorular çözmeye devam ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

ünitesinde “Uygarlıkları Öğreniyorum” başlığı kapsamında

Mezopotamya uygarlıklarından "Sümer, Asur, Babil Devletleri"ni

tekrar ettik. Anadolu uygarlıklarından "Hititler"i öğrendik. Çocuk

hakları ile ilgili hazırladığımız afişlerimizi kat panosunda

sergiledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Birey ve Toplum”

ünitesini etkinliklerle pekiştirdik. “Türklerin Anayurdu” konusunu

işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

kuruluş dönemindeki teşkilatlanma çalışmaları ile Osmanlı

Devleti’nin Rumeli’deki topraklara yerleştirme geleneği olan

"İskan Politikası"nı öğrendik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesine ait “Mondros

Ateşkes Antlaşması ve İşgaller, İşgale Zemin Hazırlayan Bir

Konferans: Paris Barış Konferansı, İzmir İşgal Ediliyor, Halkın

İşgaller Karşısındaki Tutumu, Osmanlı Yönetiminin Tutumu,

Mustafa Kemal’in Duruma Bakışı” konularını işledik ve GPÇ-6

çalışmalarını kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta 2. ünitemiz olan “Canlılar Dünyası”na başlandı.

Canlılar ile ilgili kavram haritası yapılarak canlılar

sınıflandırıldı. Mikroskobik canlılar işlendi, video ve

görsellerle destekleyerek konunun pekiştirilmesi sağlandı.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

“Destek ve Hareket Sistemi” ünitesinden kıkırdak, kemik ve kemik

çeşitleri, eklem ve eklem çeşitleri, kaslar ve kas çeşitleri hakkında

çalıştılar. Laboratuvar dersinde ise modeller üzerinde eklem ve kas

yapılarını deneyimlediler. Ayrıca dana uyluk kemiğini inceleyerek

yapısını keşfettiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

“Hücre, DNA ve Bölünmeler” ünitesinde bitki ve hayvan hücresi

arasındaki benzerlik ve farklılıklar, hücre organellerinin isim ve

görevleri konularında çalıştılar. Laboratuvar çalışması olarak bitki

ve hayvan hücrelerini mikroskop ile incelediler. Laboratuvar

çalışmasında saç teli, soğan zarı ve epitel doku hücrelerini

inceleyerek bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farkları ve

benzerlikleri gözlemlemiş oldular.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

“Kalıtsal Hastalıklar, Soyağacı, Mutasyon, Modifikasyon,

Adaptasyon, Doğal Seçilim” konularını işleyerek sunumlar ve

testler yardımıyla pekiştirme yaptılar.



Fen Bilimleri Zümresi



Yabancı Diller Zümresi

Bu hafta biten ünitemizin kelimelerini tekrar etmek için "Hot Seat"

oyununu oynadık.



Yabancı Diller Zümresi



Beden Eğitimi Zümresi

Ortaokul 2.sınıflar, beden eğitimi dersinde masa tenisiyle ilgili

raket tutuş ve vuruş gibi temel teknik çalışmaları başarıyla

tamamladı.



Beden Eğitimi Zümresi

Ortaokul 2.sınıflar, beden eğitimi dersinde voleybol ile ilgili

parmak pas ve manşet pas gibi temel teknik çalışmaları başarıyla

tamamladı.



Beden Eğitimi Zümresi

Ortaokul 2.sınıflar beden eğitimi dersinde basketbol ile ilgili top

tutuş ,top sürme ve turnike gibi temel teknik çalışmaları başarıyla

tamamladı.
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