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Çevre duyarlılığı yüksek nesiller yetiştirmeyi hedefleyen okullarımızda Eko-Okullar, Okullarda Orman ve

Beslenme Dostu Okul Projelerimize anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak başladık. Ortaokul düzeyinde

“Ortaokullar Arası TÜBİTAK Projeleri” ve AB Projesi olan “YUNUS Projesi” de öğrencilerimiz tarafından

heyecanla çalışılmaktadır. Projelere katılan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.

İlkokul 3.sınıf öğrencilerimiz, “Rahmi Koç Müzesi”ne düzenlenen geziyle ulaşım araçlarının tarihsel

yolculuğunu görerek keşfettiler. Ortaokul 1 ve 2.sınıf öğrencilerimiz, okur-yazar buluşmalarıyla atölye

çalışmalarına katıldılar. Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provalarını

heyecanla sürdürüyorlar. Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz ise haftalık kazanım değerlendirme sınavı,

akademik danışman görüşmeleri, ekim ayı paylaşım toplantısı, PDR bölümümüz tarafından düzenlenen

“Sınav Sürecinde Anne-Baba Olmak” adlı veli semineri ile yoğun bir haftayı geride bıraktılar.

21 Ekim 2019 Pazartesi günü itibari ile ilkokul 4.sınıflar ile ortaokul tüm seviyelerde 1.dönemin ilk yazılı

sınavlarını uygulamaya başlayacağız. Sınavlara girecek tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz.

İlkokul 2. sınıflarımızın 1. dönem genel veli bilgilendirme toplantılarını 19 Ekim 2019 Cumartesi günü

gerçekleştireceğiz. İlgili seviyedeki velilerimizin kendilerine gönderilecek çizelgelerdeki öğretmen görüşme

zaman dilimlerine uygun olarak toplantılara katılımlarını bekliyoruz.

Saygılarımla,

Aslı TAŞCI

Ortaokul 3, 4. Sınıflar Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

Mini Konservatuvar, Kış Spor Okulu, okul takımı antrenmanlarımız, gezilerimiz, veli

seminerlerimiz, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarımız, yazar buluşmalarımız, sahne

performanslarımız, öğrenci paylaşımlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

hazırlıklarımız ile beraber keyifli, eğlenceli ve bilgi dolu 6. haftamızı da geri bıraktık.



Tebrik

11 Ekim 2019 Cuma günü Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında,

Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzunda Üsküdar ilçesi yüzme yarışları

yapılmıştır. Sporcularımızdan Defne ÜNSAL, 50 metre serbest ve 50 metre

kurbağalamada birinci; Defne EREN, 50-100 metre serbestte ikinci; Can

ŞENEN, 50 metre kurbağalamada birinci ve yine 50 metre kurbağalamada Efe

Mert SARP, üçüncü olarak madalya almaya hak kazanmışlardır. 4x50 metre

serbest bayrak yarışında da küçük kızlarımız (Defne EREN, M. Naz

HANÇER, Melissa ERİM, F. Defne ÜNSAL) ikinci olmuştur.

Öğrencilerimizi, yüzme antrenörlerimiz Hande ATASOY YALÇIN ve Sema

GÜNEŞ’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



AB Projesi

ÇEVRE EĞİTİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE PRATİK 

UYGULAMALAR-YUNUS PROJESİ

YUNUS Projesi kapsamında, İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi

Ortaokulu Fen Bilimleri Bölümü olarak 14-18 Ekim 2019 haftasında ortaokul

1.sınıf öğrencilerimizle caretta caretta’nın yaşama şansını azaltan etmenler

konusunda oyun temelli öğrenme etkinlikleri ile bilgilerini pekiştirdik.



AB Projesi



Söyleşi

AHMET ÜNVER ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, 17 Ekim 2019 Perşembe günü severek

okudukları “Ege Kıyılarından Eski Zaman Masalları” adlı kitabın yazarı

Ahmet Ünver ile Anadolu’nun zenginliği ve eşsiz güzelliği üzerine keyifli bir

etkinlik gerçekleştirdiler. Yazar, etkinliğini çeşitli yöntemlerle ortaya çıkarılan

tarihi yapıtlar ile hazırladığı sunum üzerinden gerçekleştirdi. Kültürümüze

sahip çıkmanın önemi üzerinde duran yazar Ahmet Ünver, masallar

aracılığıyla bunu başarabileceğimizi belirtti. Bu etkinlik ile öğrencilerimiz,

okudukları kitabı yazarıyla keyifli bir şekilde inceleme fırsatı buldular ve

kitaplarını yazara imzalatmanın ayrıcalığını yaşadılar.



Söyleşi



Atölye Çalışması

“SINIFTAN YÜKSELEN SESLER” KİTABI ATÖLYE ÇALIŞMASI

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, 17 Ekim Perşembe günü Türkçe sınıfında

Yaratıcı Drama ve Çocuk Yogası Eğitmeni Senem Kıroğlu Nane ile Rob

BUYEA’nın “Sınıftan Yükselen Sesler” kitabını yaratıcı drama teknikleriyle

değerlendirdiler. İlk olarak kitabın yazarı Rob BUYEA’nın öğretmen olması

nedeniyle “Öğretmenlik ve Eğitim” ile ilgili eğitmenimizle sohbet eden

öğrencilerimiz, ardından okudukları kitapla ilgili donuk imge tekniğiyle farklı

duygular üzerinden çıkarımlarda bulundular. Kendilerini, sıcak sandalye

tekniğiyle canlandırma yapan arkadaşlarının yerine koyarak onun duygusunu

seslendirmeye çalıştılar. Eğitmenimiz, her karakter için bir yoga duruşu

belirleyerek tüm sınıfın bu hareketleri yapmasını sağladı. “Sevgi, saygı,

fedakârlık, pişmanlık, öz eleştiri” kavramlarının sorgulandığı atölye

çalışmamızda öğrencilerimiz, hem eğlendiler hem de empati kurabilmenin

önemini fark ederek çalışmalarını tamamladılar.



Atölye Çalışması



Atölye Çalışması



Atölye Çalışması



Atölye Çalışması



Okullarda Orman

“Okullarda Orman Projesi”; çocuklarda orman ekosistemi bilgisinin

geliştirilmesi ve ormanın sosyal, ekonomik ve kültürel boyutunun

tanıtılmasını amaçlayan, yirmi ülkede yürütülen uluslararası bir çevre eğitim

programıdır. Orijinal ismi "Learning About Forest-LEAF" olan Okullarda

Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For

Environmental Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye

başlanmıştır. Bugün yirmi ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu

programa ülkemiz, TÜRÇEV aracılığıyla 2004 yılında katılmıştır.

Bizler de İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu olarak “Okullarda Orman

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

temamız ulusal koordinatörlükçe seçilen “Ormanlar ve Biyoçeşitlilik”tir.

Oluşturduğumuz eylem planı dâhilinde sınıflarımızda “Okullarda Orman” ile

ilgili tanıtım sunumlarını izleterek öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden

oluşan Okullarda Orman Timimizi seçtik. İlk toplantımızı heyecanla

gerçekleştirdik. Yaptığımız toplantıda öğrencilerimiz ile “Ormanlar Yok

Olmasın, Biyoçeşitlilik Azalmasın” sloganını belirledik.



Okullarda Orman



Okullarda Orman

İTÜ GVO ÖZEL BEYLERBEYİ İLKOKULU 

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI İLE EĞİTİME FARKLI BİR 

PERSPEKTİFTEN BAKIŞ

Okullarda Orman Programı dünya çapında okul çağındaki çocuklarda

aktif, katılımcı ve bilimsel yollar izlenerek yapılan çevre eğitimiyle orman ve

ormana ait değerlerin bilincinin oluşmasını amaçlar.

Ormanın sadece ağaçlar topluluğu değil, aynı zamanda içinde binlerce tür

canlı ve cansız varlığı barındıran ekosistem olarak yaşamımızda son derece

önemli bir yere sahip olduğu gerçeği çeşitli araçlarla kavratılmaya çalışılır ve

bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ormanları ormanda öğrenmesi hedeflenir.

Orman timi tarafından yapılan tüm çalışmalar farklı tekniklerle okulun

diğer öğrencilerine, velilere, tüm yakın çevreye duyurulur.

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi İlkokulu olarak 2019-2020 eğitim ve öğretim

yılında da “Okullarda Orman Programı’’na geçen yıllarda edindiğimiz

deneyim ve bu yılın heyecanıyla devam etmekteyiz. Bu yılki çalışma

konumuz “Orman ve Biyoçeşitlilik ” olarak belirlenmiştir.

Koordinatör öğretmenlerimizi belirleyerek başladığımız

çalışmalarımızda, öğretmen ve öğrenci timimizle 2019-2020 eğitim ve

öğretim yılı için eylem planımızı oluşturduk ve sloganlarımızı belirledik.

Eylem planımız kabul onayını aldı. İlkokulda "Ormanları Tanıyalım

Biyoçeşitliliği Koruyalım" sloganlarıyla eylem planlarımız doğrultusunda

program çalışmalarımıza başlamış olduk. Bu yıl da öğrencilerimizin büyük bir

neşe ve iş birliği içinde “Okullarda Orman Programı”nı yürüteceğine ve

bilinçleneceğine inanıyoruz.



Okullarda Orman



Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu’ndaydık

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri

Sempozyumu"nda konu, “Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem”

olarak belirlenmişti. Marmara Üniversitesi, Kültür Bakanlığı ve Üsküdar

Belediyesinin ortak girişimiyle düzenlenen akademik konferansta okulumuz

öğrencilerinin açılış performansları beğeniyle izlendi. Okulumuz Kütüphane

Öğretmeni Hilal Dündar, sempozyumda anaokulu öğrencilerinde kütüphane

kavramının oluşması ve yerleşmesi amacıyla oluşturduğumuz müfredat

çalışmalarından örneklerin yer aldığı bir poster sunumu gerçekleştirdi.

Sempozyumda ilkokul 4.sınıf öğrencimiz Kerem YILDIZ piyano, ortaokul

öğrencilerimizden Mebrure Naz HANÇER flüt, Deniz TEKİNCE keman ve

Levent GÖKULU gitar trio grubu olarak müzik dinletileri ile programda

performans sergilediler.

Performansların hazırlanmasında emeği geçen Türkçe, Müzik ve Görsel

Sanatlar Bölümü öğretmenlerimizi kutluyor, sevgili öğrencilerimizin kültür ve

sanatla dolu deneyim ve başarılarına nicelerini katmalarını diliyoruz.



Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
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Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu



Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu



Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu



Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu



Beslenme Dostu Okul Projesi

BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ

Beslenme Dostu Okulum Projesi çerçevesinde ortaokul öğrenci timi ile ekim ayı

konusu olarak “Beslenmede Hijyen” konusu seçildi. Bu konu kapsamında ellerin

temizliğinin beslenmeye etkisi ve besinlerin temizliği konularında öğrencilerimiz

ile pano çalışması yapıldı.



PDR

Öğrencilerimiz sınav senesinde ders çalışma, motivasyon adına yoğun bir dönem

geçirmektedir. Aynı zamanda bu süreç, ergenlik çağındaki bir çocuk için fazla

uzun ve yorucu olabilmektedir. Siz velilerimize ise bu süreçte önemli

sorumluluklar düşmektedir.

Bu amaçla Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak 16 Ekim 2019

Çarşamba günü ortaokul 4. sınıf velilerimizle “Sınav Sürecinde Anne Baba

Yaklaşımları” konulu seminerimizde bir araya geldik. Psikolojik Danışmanımız

Asuman Önder eşliğinde öğrencilerimizin bu seneyi sağlıklı bir şekilde

geçirmeleri için velilerimizin çocuklarla nasıl bir iletişim içinde olmaları

gerektiğini paylaşma fırsatı bulduk.



PDR



Hazırlık Grubu

Bu hafta hazırlık sınıfı öğrencilerimizle bir GEMS teması olan “İnşa

Et” konusunda çeşitli etkinlikler yaptık. Öncelikle “Mimar-İnşaatçı”

etkinliği ile konumuza giriş yaparken sınıfımızda mimar bir

misafirimizi ağırladık. Misafirimiz ile mimarlık mesleğinin ne

olduğu, mimarların neler yaptıkları, hangi malzemeleri kullandıkları,

kimlerle iş birliği içinde çalıştıkları hakkında sohbet etme imkânı

bulduk. Ayrıca misafirimiz mesleğine dair merak ettiğimiz soruları

da cevaplandırdı. Bu sayede yeni pek çok bilgi edinme fırsatı bulduk.



Hazırlık Grubu

Türkçe etkinliğinde "Bir Şekil Yarat" çalışması ile boyut kavramına

giriş yaptık. 2 ve 3 boyutlu cisimlerin nasıl olduğu, niçin bu isimleri

aldıkları, arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu hakkında

sohbet ettik.



Hazırlık Grubu

“Şekil Doldurma” etkinliğimiz sayesinde bir geometrik şeklin içinin

birden fazla ve farklı şekilde doldurulabileceğini öğrenmiş olduk; bir

üçgen figürünün içini farklı geometrik şekillerle doldurarak

kombinasyonlar yapmayı deneyimlerken çok keyif aldık. Ardından

“Tangram” parçalarını tanıdık ve tangram adının nereden geldiği ve

hangi parçalardan oluştuğunu öğrendik.



Hazırlık Grubu

Düşünme becerileri etkinliğinde “Mirror Game” oyununu oynadık.

Bu oyun ile “Simetri” kavramına giriş yapmış olduk ve seçtiğimiz

kartın üzerinde bulunan şeklin aynısını, üzerinde aynı şekiller olan

iki küpü yan yana getirerek aynada yansıma yoluyla simetriğini

oluşturma çalışmaları yaptık.



Hazırlık Grubu

Bütünleşik olarak planladığımız “Sanat ve Yaratıcılık” etkinliğimizde

kendi kağıt çubuklarımızı yaparak üç boyutlu özgün tasarımlar

yaptık ve ortaya çıkan ürünlerimizi okul koridorumuzda sergiledik.

Müzik etkinliğinde “Ayakkabıcı” orff çalışmasını öğrendik.

Bu hafta da “Scamper Etkinliği’’ yapmaya devam ettik. “Bir ev

tasarlayacak olsan bu nasıl bir ev olurdu?” sorusu üzerinden sohbet

ederek kendi tasarımlarımızı çizdik. Bu çalışmalar sayesinde yaratıcı

ve özgün fikirlerimizi ortaya koyarak farklı bakış açıları geliştirmeye

devam ediyoruz.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında ise küçük kaslarımızı ve el-

göz koordinasyonumuzu geliştiren çalışmalarla “Okul Olgunluğu” ve

“Matematik” kitaplarımızla çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu

hafta “A” sesini öğrenirken ses oyunlarına da katılmak bizleri çok

eğlendirdi.

Havaların güzel olduğu her fırsatta bahçeye çıktık, sevdiğimiz

oyunların dışında “Mendil Kapmaca” oyunumuzu da öğrendik ve

severek oynadık.



Orta Grup

Bu hafta Venüs ve Mars sınıfları olarak “Ayılar” teması kapsamında

etkinliklerimizi gerçekleştirdik.

Temamıza bir çantada saklanan ayımızın yuvasını, bize verdiği

krokiyi ve koridorda bulduğumuz ipuçlarını takip ederek merak

uyandırma etkinliğimizle başladık. Koridor kapılarından balık, armut

ve balları da toplayarak ayı ayak izlerinde eş zamanlılık oyunumuzla

ayının yuvasını bulduk.

“Ayılar” konusunda izlediğimiz eğitsel slayt ile çeşitli bilgiler

öğrendik. Okuduğumuz hikâyelerle hayal gücümüzü pekiştirdik.

“Karnı zil çalmak” deyiminin anlamını öğrenip günlük hayatımızda

nerelerde kullandığımızı fark ettik.



Orta Grup

Düşünme becerileri sınıfında “Miniyup” oyunumuzla zihinsel

becerilerimizi geliştirdik. “Ayılar Köprüde” etkinliğimizle 20 adet

ayıyı kendi oluşturduğumuz köprüye sığdırmaya çalıştık. Bunun için

grubumuzdaki arkadaşlarımızla çeşitli stratejiler geliştirerek farklı

yollar denedik. Sonunda başarmanın mutluluğunu birlikte tattık.

Müzik etkinliğinde ise “Ayı” adlı şarkıyı öğrenip hep birlikte dans

ettik.



Orta Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde “e” sesiyle başlayan

nesneleri yapboz parçalarına resimledik. Birleştirince ortaya çıkan

“e” sesini görüp şaşırdık ve sesin yazılışı hakkında farkındalığımızı

artırdık. Yaptığımız çalışma sayfaları ile “e” sesini hissetme, dikkat

vb. çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettik. Çizgi kitabımızdan

çalışırken doğru oturmayı, kalem tutmayı, yönergeye uygun şekilde

çizgiler çizmeyi öğrenmeye başladık. “Ayı Tamamlama”

etkinliğimizle bütünlük algımızı geliştirdik.



Orta Grup

“Kaşınan Ayılar” dramamızda ayı ve arı rollerini alarak çok eğlendik.

“Kağıt Tabaktan Ayı” çalışmamızda ise farklı materyaller kullanarak

sanat etkinliğimizi gerçekleştirdik. Renk günümüzde “Kırmızı” renk

giysiler giyip “Kırmızı” renk avına çıktık.

Bu haftamızı da farklı deneyimler kazanmış olarak bitiriyoruz.

Önümüzdeki hafta yapacağımız eğlenceli etkinliklerde görüşmek

üzere…

Güzel bir hafta sonu dileriz.



Küçük Grup

Merkür sınıfı öğrencilerimiz, Türkçe dil etkinliğinde “Duyu

Organlarımız ve Görevleri” ile ilgili çeşitli kitapları kütüphanemizde

inceleyip, sohbet ederek haftaya başladık. Tema ile ilgili fikirlerimizi

paylaştık. Ardından izlediğimiz eğitici videolar ve sohbetler ile

öğrendiklerimizi pekiştirdik.

Sanat ve Türkçe dil etkinliğimizi beraber yaptık. Fotoğraflarımızı

kullanarak 5 duyu organımızı gruplandırdık. Resimlerimizde

ağzımızı, burnumuzu, kulağımızı bulmaya çalışmak bizi eğlendirdi.



Küçük Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde kitap çalışmalarımıza

başladık. Kitaplarımızı yaparken dikkatimizi yoğunlaştırarak,

öğretmenlerimizi dikkatle dinledik.

Düşünme becerileri sınıfımızda duyu diskleri oyunu oynarken duyu

organlarımızdan olan dokunma ve hissetmeye odaklanarak tahmin

becerilerimizi geliştirdik. Bu etkinliği yaparken çok dikkatli

davranarak odaklanmaya çalıştık. Müzik etkinliğimizde ise “5 Duyu

Organı” şarkımızı hafta boyunca dinleyip, söyleyerek keyifli vakit

geçirdik.



Küçük Grup

Oyun ve hareket etkinliğimizde “5 Duyu Organı” oyunumuzu

oynayarak, öğretmenimizin söylediği yönergeye uygun objeyi bulup

öğrendiklerimizi keyifli bir şekilde oyunumuza yansıttık.

Öğrencilerimiz, eğlenceli ve bilgi dolu bir haftayı daha başarıyla ve

mutlulukla tamamladılar.



Küçük Grup



İngilizce

Bu hafta “Sporlar ve Oyunlar” temamıza giriş yaptığımız hazırlık

grubu öğrencilerimiz ile yapabildikleri sporlar hakkında konuşup

yapabildikleri sporları resmettikleri bir masa başı etkinliği

gerçekleştirdik.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz okulun altıncı haftasında şu ana

kadar öğrendikleri her şeyi etkileşimli oyunlar ile pekiştirdiler.



İngilizce

Bu haftada ”Şekiller ve Renkler” temamıza devam ettiğimiz küçük

grup öğrencilerimiz ile gözlerimizi kapatarak çantadan çektiğimiz

şekilleri tahmin ettiğimiz bir oyun oynayıp keyifli etkinliklerle

haftayı sonlandırdık.



İngilizce



Müzik

Bu hafta müzik dersinde Ünlü Besteci  Antonio VİVALDİ hakkında 

yeni bilgiler okuduk, dinledik ve öğrendik. 



Müzik

Bu hafta müzik dersinde Ünlü Besteci Antonio VİVALDİ hakkında

hem okuduk hem dinledik ve hem de “Keman Ailesi”ni tanıdık.



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta, kolaj tekniği ile “Kendimiz”

adlı çalışmamızı gerçekleştirdik.



Görsel Sanatlar



Satranç

Bu hafta, piyonları öğrendik. Piyon terfisi yaparken çok eğlendik.



GEMS

Bu hafta GEMS derslerinde küçük gruplar ile sesin geldiği yönü

bulmaya çalışarak işitme duyumuzu hassaslaştırdık. Renkli

pirinçlerin içindeki yıldızları bulduğumuz duyusal bütünleme

oyunumuzu keyifle oynadık. “5 Duyu Lotto” kutu oyununu

oynayarak hem eğlendik hem de duyu organlarımızın işlevlerini

tekrar ettik.

Orta gruplar ile “Ayılar Sıraya” adlı çalışmayı yaparak dikkat ve

mekânda konum becerilerimizi güçlendirdik. Yaptığımız çalışmaları

kanıt sayfalarımıza taşıyarak öğrendiğimiz bilgileri değerlendirdik.

“Ayılar ile Toplama” çalışması ile toplama işlemlerine giriş yaptık.

Büyük gruplar ile “Simetri” kavramını öğrendik. Şekillerin,

resimlerin ve desenlerin simetrisini tamamlama çalışmaları yaptık.

Buradan hareketle “Tesselasyon” konusuna giriş yaptık. Örüntü

taşlarımızı kullanarak kendi tesselasyon örneklerimizi oluşturduk.



GEMS



GEMS



GEMS



Kulüpler

BALE

Hazırlık sınıfları Bale Kulübü bu hafta…

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ

Hazırlık sınıfları bu hafta masklarını renklendirdiler.



Kulüpler

MODERN DANS KULÜBÜ

Hazırlık sınıfları bu hafta denge gerektiren dans figürleri üzerine

çalıştılar.



1. Sınıflar 

Bu hafta hayat bilgisi dersinde temizlik ve hijyen kurallarını

öğrendik. Tuvaletlerimizi temiz tutmanın sağlık açısından önemini

vurgulayarak uygulamalı olarak ellerimizi sabunla yıkamanın

keyfine vardık. Sayılarla oynarken mutlu olduk.1, 2, 3 ve 4

rakamlarını şarkılar eşliğinde yazdık. ”İ” sesi ile ilgili olarak

çevremizdekileri araştırdık. Eşeğin yavrusu sıpanın “i” sesi ile

ağlayarak annesini aradığını öğrendik. Teneffüslerimizin tadını

çıkarmayı da ihmal etmedik.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

AKROSTİŞ YAZIYORUZ

Öğrencilerimiz, bu hafta yaratıcı okuma ve yazma dersinde akrostiş

şiir yazma çalışması yaptılar. Seçtikleri bir kişinin adının harfleriyle

şiirler yazan öğrencilerimiz, bu çalışmayı severek tamamladılar.

Daha sonrasında öğretmenlerine de şiirler yazan öğrencilerimiz

çalışmalarını sınıf panosunda sergilediler. Şiir yazma yolculuğunda

attıkları ilk adımda gösterdikleri başarıdan dolayı öğrencilerimizi

kutluyor, kendilerine bol okumalı, bol şiirli günler diliyoruz.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

Bu hafta 3.sınıf öğrencilerimizle hayat bilgisi dersi kazanımları

kapsamında Rahmi Koç Müzesine gezi düzenledik. Gezide

teknolojinin geçmişten günümüze değişimi ve gelişimi üzerinde

durduk. Ulaşım araçlarının tarihsel yolculuğunu görerek yerinde

öğrendik. Öğrencilerimiz, Rahmi Koç Müzesinde kazandıkları bilgi

ve tecrübelerle aynı zamanda keyifli de bir gün geçirdiler.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta derslerimize konularımıza devam ederek

ve pekiştirici sorular çözerek ilerledik. Derslerimizi “Okulistik”

portalından da konu anlatımı ve soru çözümleri ile görsel olarak

zenginleştirmeye çalıştık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde bu haftaya,

“Toys” temasına heyecan verici ve yaratıcı etkinlikler ile başlarken

hafta boyunca sene başından bu yana öğrendikleri konuları

eğlenerek pekiştirme fırsatı buldular.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

2. sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerimizde bu hafta “Elliot’s

New Friend” hikâyesinin canlandırmasına yer verdik.

Öğrencilerimiz, hikâye karakterlerine ait maskeleri kullanarak

hikâyeyi dramatize ettiler. Ayrıca öğrendiğimiz kelimelerin

pekiştirilmesi için keyifli etkinliklere yer verdik.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

3. sınıflarımız, bu hafta İngilizce derslerinde “Kendileri Hakkında

Bir Hikâye Anlatma” konusunda çalıştılar. Öğrendiklerini

pekiştirmek için grup çalışmaları yaptılar.



Yabancı Diller 

4. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta öğrendikleri konuları keyifli bir

oyunla pekiştirdiler.



Yabancı Diller 



Satranç

3. sınıflar arası yapmış olduğumuz satranç turnuvası heyecanlı bir

şekilde sona erdi. Turnuvayı, 3-A sınıfı öğrencilerimizden Can

Duran 1., 3-C sınıfı öğrencilerimizden Sude Yıldırım 2., Hüseyin

Doruk Özsüt ise 3. olarak tamamladı.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Satranç



Beden Eğitimi

Havaların soğumaya başlamasıyla ilkokul 1. sınıflarımızla koridor

oyunlarımıza başladık. İlk oyunumuz çocukların da çok keyif

aldığı halka düzenekli “Taş-Kağıt-Makas”tı.



Beden Eğitimi

08 – 16 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen 4. Sınıflar Futbol

Turnuvası’nda erkeklerde 4-D, kızlarda 4-B sınıfları şampiyon

olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını

dileriz.



Beden Eğitimi



GEMS

1. sınıflar GEMS dersinde, “G-board ile Rakamlar” adlı etkinlikte

rakamları yazma çalışmaları sırasında hem eğlendiler hem de

öğrendiler.



GEMS



GEMS

2. sınıflar GEMS dersinde “Çöp Kutusuna Atabilirsin!” adlı

etkinlikte 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını

adlandırdılar. Basamaklardaki rakamların basamak değerlerini

belirterek modellediler. Doğal sayılar arasında karşılaştırma ve

sıralama yaparken balık figürü ile büyüktür, küçüktür işaretini

kullandılar.



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Üç Basamaklı Sayılarda

Eldesiz Toplama” adlı etkinlikte eğlenceli dakikalar geçirdiler.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Kuvveti

Tanıyalım” ünitesinin ikinci deneyini gerçekleştirdiler. Varlıkları

hareket özellikleri açısından incelerken hem eğlendiler hem de

bilimsel düşünme basamaklarını keşfettiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta “Mühendislik Uygulamaları-havacılık”

etkinliğinde “Uçak Nasıl Uçar?” adlı etkinlikle uçuşu etkileyen dört

temel kuvvetin neler olduğunu ve bu kuvvetlerin hangi etkiler

sonucu oluştuğunu keşfettiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

İngilizce Drama Kulüp saatlerimizde bu hafta öğrencilerimizle

“Little Red Riding Hood” hikâyesini okuduk, hikâyenin videosunu

izledik ve hikâyeyi kendi cümlelerimizle tekrar anlattık. Ardından

öğrencilerimiz hikâye karakterlerine ait maskelerle canlandırma

yaptılar ve oluşum sürecinde sevdikleri karakterin maskesini

yarattılar.



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Sözcükler Arası Anlam İlişkileri”

konusunu işlediler. “Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam” konusunu

yaprak testlerle pekiştirdiler. “Ege Kıyılarından Eski Zaman

Masalları” kitapları için yeni kapak tasarımları yaptılar ve kitabın

yazarı Ahmet Ünver ile keyifli bir söyleşide buluştular. Kütüphanede

Ege Erim’in “Kayıp Şeyler Ülkesinde” kitabını okumaya devam

ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıflarımız, “Sözcükte Anlam” ünitesi kapsamında

“Söz Öbekleri” konusunu etkinlikleriyle işlediler, ardından

konuyla ilgili testleri çözdüler. Tema kitapçığımızda bulunan

“Atatürk’ü Gördüm Düşümde” şiirini okudular, şiirle ilgili

soruları yanıtladılar. Yaratıcı yazma ve düşünme becerileri

dersinde “Yaratıcı Yazın” kitabında bulunan “Karakterleri

Canlandırmak” bölümünü tamamladılar, yazdıkları karakterlerini

arkadaşlarıyla paylaştılar. Öğrencilerimiz, kütüphane dersinde ise

“Türkü Çocuk” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Sözcükte Anlam” konusunu

pekiştirmeye yönelik çalışmalar yaptılar. “Akıllı Kız” dinleme

metnini içerik yönünden inceleyerek metne ilişkin soruları

yanıtladılar. “Geçmişin İzleri Atasözleri” kitabından hareketle C

harfi ile başlayan atasözleriyle ilgili çalışmalar yaptılar.

Kütüphanede “Esrarengiz Kelimeler” kitabını okudular.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Söz Öbeklerinde Anlam”

konusu üzerine çalışmalarını yürüttüler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Doğal Sayılarla

Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri” konusunu işleyerek konu

ile ilgili alıştırmalar yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz “Kim Milyoner Olmak İster?”

yarışmasıyla eğlenerek “Çarpanlar ve Katlar” konusunu

pekiştirdiler.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Tam Sayılarla

Problemler” konusunda tekrar yaptık ve “Rasyonel Sayılar”

konusuna giriş yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle “Kareköklü Sayılar” konusuna

giriş yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

ünitesinde “Uygarlıkları Öğreniyorum” başlığı kapsamında

Anadolu uygarlıklarından Hitit ve Urartu Devletleri’ni işledik.

Uygarlıklara ait minik hikâyelerle konularımızı süsledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Türklerin Anayurdu”

ve “ Orta Asya’dan Yapılan Göçler” konularını işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

batı ve doğu politikalarını öğrendik. Osmanlı toplum yapısını

inceleyerek Osmanlı Devleti’nin ekonomik faaliyetleri hakkında

değerlendirmeler yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesine ait “Kuvayımilliye

ve Cemiyetler, Kuvayımilliye’nin Oluşumu, Millî Mücadele’de

Cemiyetler, Millî Cemiyetler, Yararlı Cemiyetlerin Ortak

Özellikleri, Millî Varlığa Düşman Cemiyetler” konularını işledik

ve GPÇ-7 çalışmalarını kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile bu hafta fen bilimleri

dersinde “Canlılar Dünyası” ünitesine ait mantarlar ve

çiçeksiz bitkiler konuları işlendi. Konunun pekişmesi için

laboratuvarda kültür mantarı ve mikroskop ile paramezyum

gibi mikroskobik canlıları incelediler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta fen bilimleri dersinde

“Sindirim Sistemi” konusunda öğrendikleri besin içeriklerini

laboratuvarda yaptıkları ayıraç deneyi ile gözlemledirler. Yaptıkları

çalışmada ekmekteki karbonhidratı, sütteki proteini ve cevizdeki

yağı ortaya çıkardılar. Ayrıca oyun hamurlarını kullanarak

yaptıkları damak modelinde dişler hakkında öğrendikleri bilgileri

pekiştirdiler. Bu çalışmaların dışında mikroskopta kas çeşitlerinin

yapısını gözlemlediler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

“Hücre Bölünmeleri” konusuna ait mitoz bölünmenin hangi

canlılarda ve nasıl gerçekleştiğini öğrendiler. Öğrendikleri bilgileri

pekiştirmek amacıyla mitoz bölünmenin evrelerini anlatan

sunumları izlediler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz ile bu hafta fen bilimleri dersinde

2. ünitemize ait genetik mühendisliği, yapay seçilim,

biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknoloji uygulamalarının çevreye

etkisi konularını sunumlarla ve çözdükleri sorularla kazanımları

pekiştirdi. 3.ünitemiz “Basınç” konusuna giriş yapan

öğrencilerimiz, katı basıncını etkileyen değişkenleri laboratuvarda

deneyerek belirlediler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Kulüpler 

Bu hafta ortaokul Satranç Kulübü çalışmalarımızda tempo

kavramını ele aldık.
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