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Başarılı bir okul hayatı için öğrencilerimizin kendi yaşantıları içerisinde onlar için verimli olan öğrenme

yollarını keşfetmeleri çok önemli. Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz bu amaçla

gerçekleştirdiği “Verimli Ders Çalışma Teknikleri” ve “Lise Giriş Sınavı Çalışma Teknikleri” konulu

paylaşımlarını sürdürüyor.

Pazartesi günü final maçı yapılan ilkokul 4. sınıflar arası "Kızlar Voleybol Turnuvası"nda rakiplerini yenerek

şampiyonluğu elde eden 4-C sınıfımızı tebrik ediyoruz.

Kod Haftası (Code Week) etkinliklerimiz kapsamında çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz,

sertifikalarını aldılar. Çalışmalara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, üstün gayretleri ile Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlayan

tüm şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanet olan cumhuriyetimizin ilan edilmesinin 96. yılını kutlamanın

verdiği mutluluk ve coşkuyu yaşıyoruz.

Bu duygularla sürdürdüğümüz “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlama programı hazırlıklarımızı ve 29

Ekim’de yayımlayacağımız “Cumhuriyet’in Sesi” gazetesinin çalışmalarını tamamladık.

28 Ekim 2019 Pazartesi günü okulumuz oditoryumunda gerçekleştireceğimiz "29 Ekim Cumhuriyet

Bayramı Töreni"mize tüm anaokulu ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz katılacaklar.

29 Ekim 2019 Salı günü de 09.45 - 11.30 saatleri arasında ilkokul 4. sınıflar ile tüm ortaokul

öğrencilerimizin ve velilerimizin katılımıyla bir kutlama programı gerçekleştireceğiz. Kutlama programı

saat 09.45’te öğrencilerimizin hazırladığı resimlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi’nin açılışı ile başlayacak

ve saat 10.00’dan itibaren okulumuz oditoryumundaki törenimiz ile devam edecek.

29 Ekim 2019 Salı günü gerçekleştireceğimiz “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” törenimize katılımınız,

bizleri mutlu edecektir.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Saygılarımla,

Fatih ORUÇ

Ortaokul Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz,

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının yedinci haftasını tamamladık. Birinci öğretim 

döneminin ilk yazılı sınavlarını uygulamaya bu hafta başladık. Sınavlara giren tüm 

öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz.



AB Projesi

ÇEVRE EĞİTİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE PRATİK 

UYGULAMALAR-YUNUS PROJESİ

YUNUS Projesi kapsamında, 21-25 Ekim 2019 haftasında, İTÜ GVO Özel

Beylerbeyi Ortaokulu 1.sınıf öğrencilerimiz, karetta karettanın yaşam

döngüsünü oyun temelli öğrenme etkinlikleri ile pekiştirdiler. Ayrıca Ortaokul

Seramik Kulübü öğrencileri, Akdeniz fokunun ve karetta karettanın kilden

kalıplarını çıkardılar. Kalıplarını pişirip, boyayarak ürünlerine son şeklini

verecekler. Ardından bu ürünleri sosyal sorumluluk projesinde kullanacaklar.
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KOD HAFTASI (CODEWEEK) 

KOD HAFTASI (CODEWEEK) 

Kod Haftası (Code Week) etkinlikleri kapsamında çalışmalarını başarıyla

tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.



PDR

Verimli çalışma, zamanı amaç doğrultusunda planlı ve programlı kullanmaktır.

Başarılı bir okul hayatı için öğrencilerimizin öğrenme yollarını bilmesi ve

verimli şekilde çalışması önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla Ortaokul

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak ortaokul 1, 2 ve 3.

sınıflarımızda “Verimli Ders Çalışma Teknikleri” konusunu ekim ayı sosyal

beceri dersinde öğrencilerimizle bir kez daha paylaşmış olduk.

Ortaokul 4.sınıflarımızda ise haziran ayında girecekleri lise giriş sınavına yönelik

yapacakları çalışmalarda daha verimli sonuçlar almaları için “Lise Giriş Sınavı

Çalışma Teknikleri” konulu paylaşım yapıldı. Tüm öğrencilerimize şimdiden

haziran ayında girecekleri sınavda başarılar dileriz.



PDR



PDR



Tebrik

Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle öğrencilerin düşünme, karar

verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, öğrencilere yardımlaşma

ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak amacıyla 19 Ekim 2019 günü

Türk Zekâ Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zekâ

Oyunları Şampiyonası’nda İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu

Matematik Takımı, Türkiye genelinde 917 okul içerisinde 36.olmuştur.

İstanbul genelinde ise 131 okul içerisinde 4.olmuştur.

Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası’nda gösterdikleri başarı

için Ortaokul Matematik Takımımızı tebrik eder, bölge finallerinde başarılar

dileriz.



Gezi

Bu hafta orta ve hazırlık grupları öğrencilerimiz ile ilk gezi

heyecanımızı yaşadık. Öğrencilerimizle Ulu Önder Mustafa Kemal

Atatürk ile ilgili anıları görebileceğimiz “Atatürk Evi Müzesi”

gezimizi gerçekleştirdik. Gezi öncesi öğrencilerimizle gezi

kurallarımız hakkında sohbet ettik. Ardından gezide neler görmeyi

hayal ettiğimizi resimlerimize yansıttık. Müzedeki gezimiz sırasında

hem Atatürk’ün eşyalarını inceledik hem de bal mumu heykelini

görme fırsatı bulduk. Hepimiz için etkileyici olan bu gezinin

ardından sınıflarımıza geldiğimizde gözlemlediklerimizi yeniden

resimleyerek hayal ettiklerimiz ile karşılaştırıp değerlendirme yaptık.

Yepyeni gezilerde görüşmek üzere…



Gezi
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Gezi



Demokrasi Eğitimi

Öğrencilerimize 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okulumuzu ne ile

süslemek istediklerini sorduk. Anaokulu öğrencilerimizle demokratik

bir ortamda seçim yaparak kararımızı verdik. Sonuçlar sayılarak

değerlendirildi ve “Ay Yıldızlı İpli Bayrak ve Balon” süsleme

malzemesi olarak seçildi. Okulumuzu oy çokluğu ile seçtiğimiz

malzemeyle süslediğimiz için çok mutluyuz.



Demokrasi Eğitimi



Hazırlık Grubu

Bu hafta hazırlık sınıfı öğrencileri olarak “Duygularım, Sanat,

Kendimizi İfade Etmenin Yolları” adlı tema başlıkları ile ilgili

etkinlikler yaptık.

Türkçe etkinliğinde duygularımızla ilgili sohbet ettik. Kendimizi

hangi durumlarda nasıl hissettiğimiz ile ilgili paylaşımlarda

bulunduk. Ardından sanatın ne olduğu ile ilgili konuşarak sanat

dallarının neler olduğunu dinledik. Çeşitli görseller ve videolar ile

duyguların sanat ve sanat dalları ile bağlantısını keşfettik. “Değerler

Eğitimi” kapsamında sorumluluk kavramı üzerinde çalışmalar yaptık.

Kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı hatırlamış olduk.



Hazırlık Grubu

Kendimizi ifade etme yollarından biri olan sanatsal çalışmaların

çeşitliliği bizi daha da heyecanlandırdı. Duygu kartlarımızı

incelerken “Hangi duyguları hangi durumlarda hissederiz? Biz de hiç

konuşmadan duygularımızı ifade edebilir miydik? Nasıl

anlatabilirdik?” sorularını cevaplandırdık.

Sanat etkinliğinde empati ve problem çözme becerilerini geliştirmek

amacıyla “Sen Olsan…” adlı resimleme çalışmasını yaptık.



Hazırlık Grubu

Düşünme becerileri etkinliğinde “Topoloji-2” adlı düşünme becerileri

oyununu oynarken hem mekânsal algımızı geliştirdik hem de yer-

yön, sağ-sol, alt-üst kavramlarını pekiştirmeyi hedefledik.

Müzik etkinliğinde “Ayakkabıcı” adlı Orff çalışmasını geçen haftaya

göre biraz daha değişiklik göstermiş hâli ile uygularken çok

eğlendik.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde kitaplarımızla çalışmaya

devam ettik. Bu hafta da “Konuşan Çizgiler” kitabımızın yardımıyla

“K” sesini öğrenip, ses oyunları oynarken hem eğlendik hem de

öğrendik.

Oyun etkinliğinde geleneksel oyunlardan biri olan “Yakan Top”

oyunumuzla çok eğlendik.



Hazırlık Grubu

Görsel okuma etkinliğinde “Duygular” adlı konu üzerinde çalışmalar

yapmaya devam ettik. Görselle ilgili sorular sorarak cevapları hep

beraber değerlendirdik. Etrafımızdaki her şeyin ne kadar da ayrıntılı

olduğunu, dikkat ettiğimizde birçok şey göreceğimizi anladık.

Haftaya başka konularla ve etkinliklerle yeniden sizleri

bilgilendireceğiz.

Görüşmek üzere… 



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Geçen hafta başladığımız “Ayılar” temamıza bu hafta da eğlenerek

yeni bilgiler edinmeye devam ettik.

Türkçe etkinliğimizde “Yaşlı Ayılar Ağaca Tırmanamaz”, “Küçük

Ayının Uzun Yolculuğu” adlı hikâye kitaplarını okuyarak olayları

anlamaya ve çözüm üretmeye çalıştık. Değerler eğitimi konumuz

olan “Özgüven” başlığı altında sevdiğimiz özelliklerimiz hakkında

sohbet ederek özgüvenli olmanın önemini fark ettik. Kitap gününde

getirdiğimiz kitapları arkadaşlarımızla paylaşarak farklı kitapları

inceleme fırsatı bulduk.



Orta Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde akıl yürütme, görsel ve işitsel

dikkat, takip etme gibi birçok becerimizi destekleyen “Mini Yup”

oyunlarımızı oynamaya devam ettik. İlgili kitapçıklarımızda

öğretmenlerimizin verdiği yönergeleri takip ederek taşları doğru

yerlerine yerleştirirken hepimiz çok dikkatliydik.

Keyifle katılıp, ekim ayı boyunca sık sık uyguladığımız “Kaşınan

Ayılar” adlı Orff çalışmasını bu hafta da tekrar ettik. Müziği dinleyip

müziğin hareketli ve sakin bölümlerini fark ederek beden

hareketlerimizle de ritme eşlik ederek kaşınan ayıyı canlandırmak

çok eğlenceliydi.



Orta Grup

Yaratıcılık etkinliğinde yuvası olmayan ayıların hikâyesini dinleyip

doğa koşullarına karşı yaşayabilecekleri yuvaları atık materyaller

kullanarak tasarladık. Tasarladığımız yuvaların özelliklerini

arkadaşlarımıza anlattık.

Sanat etkinliğimizde katılacağımız fener alayı için birbirinden renkli

fenerler hazırlayarak renkli evalarla fenerlerimizi süsledik.



Orta Grup

“MATH THEIR WAY” uygulamasında ayılar temasından

yararlanarak ağırlık kavramını işledik. Büyük ayıcık

oyuncaklarımızın ağırlığının kaç küçük ayıcığa eşit olduğunu kefeli

terazide tartarak keşfettik. Eşit ve dengesiz olan terazi resimlerinin

bulunduğu çalışma sayfalarını oyuncaklar ve terazi üzerinde

deneyimleyerek tamamladık.

“Bütün-yarım kavramı nedir? Bir bütün kaç yarımdır? Kaç yarım bir

bütün eder?” sorularına cevaplar arayarak çeşitli çalışmalar yaptık.

Bunun için meyvelerden yardım aldık ve pekiştirici çalışma

sayfalarıyla öğrendiklerimizi somutlaştırdık.

İyi hafta sonları…



Küçük Grup

Merkür sınıfı öğrencilerimiz, Türkçe etkinliğinde “Sağlığım ve

Beslenme” ile ilgili sohbet etkinliği ile “Sağlıklı olmak nedir?”,

“Neden sağlıklı olmalıyız?”, “Sağlıklı olmak için neler yapmamız

gereklidir?” gibi sorulara cevaplar aradık.

Öğrencilerimiz, tema ile ilgili fikirlerini paylaştılar. Ardından

izlediğimiz eğitici videolar ile öğrendiklerini pekiştirdiler. Kitap

gününde getirilen kitaplar sayesinde yeni ve farklı hikâyelerde keşif

yolculuğu yapmak çok eğlenceliydi.



Küçük Grup

Sanat etkinliğimizde sağlıklı besinlerin hangileri olduğu hakkında

sohbet ettik. Daha sonra bu besinlerin resimlerini sağlıklı olan ve

olmayan diş görsellerinin üzerine yapıştırarak kendimize bir kitapçık

oluşturduk. Okuma yazmaya hazırlık etkinliğinde kitap

çalışmalarımıza devam ettik. Oyun etkinliğimizde çeşitli meyve ve

sebzeleri öğrencilerimizin önüne koyduk ve üzerlerini bir örtü ile

kapatıp, her defasında içlerinden birini alıp sakladık.

Öğrencilerimizin eksik olan yiyeceği bulmalarını bekledik. Daha

sonra bu yiyeceği bir öğrenciye yönergeler vererek sınıfta bir mekâna

yerleştirmesini istedik. Hem hafızamızı hem de eş zamanlılık

becerilerimizi geliştirmiş olduk.



Küçük Grup

Düşünme becerileri sınıfımızda “Topoloji-1” kutu oyununu

oynarken çok dikkatli ve özenliydik. “Spor ve Sağlık” şarkısı

eşliğinde hem şarkı sözlerine eşlik ettik hem de şarkının hareketlerini

yaparak ısınma hareketlerini gerçekleştirmiş olduk. Öğrencilerimiz,

eğlenceli ve bilgi dolu bir haftayı daha başarıyla ve mutlulukla

tamamladılar.



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz ile sporlar ve oyunları konu

alan hikâyemizin canlandırmasını yapmaya çalışırken çok eğlendik.



İngilizce

Anaokulu 5 yaş grubu öğrencilerimiz, “School Objects” konusuna

eğlenceli etkinliklerle giriş yaparak güzel kazanımlar edindiler.



İngilizce

Bu hafta küçük grup öğrencilerimiz ile hava durumlarını keyifli

oyunlar oynayarak ve yaratıcı etkinlikler yaparak öğrenmeye çalıştık.



İngilizce



Müzik

Bu hafta müzik dersinde Antonio Vivaldi’nin yaylılar için bestelediği

“Dört Mevsim Konçertosu” ile kendimizi keyifli bir mevsim

yolculuğuna bırakıp resim yaptık.



Müzik



Müzik



Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta, Piet Mondrian’ın eserlerini

inceledik ve ardından "Kareli Baykuş" adlı çalışmamızı yaptık.



Satranç

Satürn sınıfında bu hafta piyon savaşları yaparak piyonun

hareketlerini pekiştirdik.



Oyun ve Hareket Eğitimi

Bu hafta oyun ve hareket eğitimi dersinde vücut- alan farkındalığını

geliştiren, yuvarlanma ve denge becerilerini destekleyen istasyon

çalışmaları yaptık.



Beden Eğitimi

"Sağlık İçin Hareket Et" etkinlikleri kapsamında anaokulu

öğrencilerimizle sabah sporumuzu yaptık. Öğrencilerimiz güne

müzik eşliğinde egzersiz hareketleri yaparak ve sonrasında dans

ederek keyifli bir başlangıç yaptılar.



Beden Eğitimi
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Oyun ve Hareket Eğitimi



GEMS

GEMS etkinliklerimizde bu hafta küçük grup ile “Diş sağlığımızı

korumak için neler yapmalıyız? Dişlerimizi nasıl fırçalamalıyız?”

sorularını konuşarak diş maketimiz ve büyük diş fırçamızla

alıştırmalar yaptık. Küçük kas ve el göz koordinasyonu

becerilerimizi desteklemek üzere damlalıklar ile çalıştık. Damlalıklar

ile çektiğimiz suları kaptan kaba taşımak çok heyecanlıydı.

Sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gerekenleri hatırladığımız

deneyimizi de gözlemledik.

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

mekânda konum becerilerimizi güçlendirdik. Yaptığımız çalışmaları

kanıt sayfalarımıza taşıyarak öğrendiğimiz bilgilerin

değerlendirmesini yaptık. Tangram oyununu oynayarak algılama ve

kavrama yeteneğimizi geliştirdik.

Büyük gruplar ile “G-Board-Geometri Tahtası” adlı materyalleri

kullanarak şeklin mekânla ilişkisini takip ederken şekil kopyalama

becerimizi geliştirmeye de çabaladık. "G-board-Geometri Tahtası"

üzerindeki noktalara lastikleri geçirirken küçük kaslarımızın

güçlenmesini sağladık. Tahta parmaklı oyuncağımız ile toplama

çalışmaları yaptık. Mavi otobüs materyali ile sıralama ve betimleme

alıştırmaları yaptık.



GEMS



GEMS



GEMS



Kulüpler

Görsel Sanatlar Kulübümüzde bu hafta maske tasarımlarımıza devam

ettik.

Bu hafta hazırlık sınıfları olarak Jimnastik Kulübü'nde esneme

hareketleri yaptık.



Kulüpler

Bu hafta Bale Kulübü'nde temel hareketlerden bazılarını

öğrendik.

Dans Kulübü'nde dans hareketlerimizi öğrenmeye başladık.



Kulüpler

Jimnastik Kulübü'nde bu hafta jimnastik parkurumuz üzerinde

çalıştık.

Türkçe Drama Kulübü'nde bu hafta ayna görüntü çalışması

yaptık.



1. Sınıflar 

“E” ile başladık. "N" ile “ELAKİN” tamamladık. Artık bizler

seslerden hece, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümleler

oluşturmayı öğrendik. Bunları yaparken yorulduk ama zevkle

çalıştık.

Nesne sayısı 20’ye kadar olan nesneleri saymaktan usanmadık

çünkü biz artık rakamları da öğrendik. Okulumuzda bizler için

çalışanların görevlerini öğrenirken aynı zamanda onlara saygı

duymanın önemini de kavradık.

Yaratıcılık derslerinde büyük keyif aldık. Neden mi? Çünkü bu

derste kendimizi daha iyi ifade ettiğimizi anladık. Biz artık

kurallara da uyan 1.sınıf öğrencisi olmanın tadını çıkarıyoruz.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

KİTAPLARDAN KORKAN ÇOCUK

2. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta, okudukları “Kitaplardan

Korkan Çocuk” adlı tematik kitaplarını değerlendirdiler. Anlama,

yorumlama ve sorgulama sorularının yer aldığı birinci bölümde

öğrencilerimiz sorulara yanıt ararken kitapla ilgili düşüncelerini de

paylaştılar. Görsel-metin ilişkisinin yer aldığı ikinci bölümde ise

"En sevdiğiniz bölümü resimleyiniz ve bir bölümü değiştirerek

çiziniz.” etkinlikleri öğrenciler tarafından çok beğenildi.

Birbirlerinin çizimleri ile ilgili fikirlerini de dile getiren

öğrencilerimiz, “Kitabınız için bir kapak tasarlayınız.” bölümünde

kendilerine özgü çizimleriyle birbirinden güzel ve renkli kapaklar

tasarlayan öğrencilerimiz kitapla ilgili öz değerlendirme bölümünü

de yaparak çalışmalarını tamamladılar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

BAY MUCİTTAŞ VE AİLESİNİN HİKÂYESİ

3. sınıf öğrencilerimiz, severek ve heyecanla okudukları “Bay

Mucittaş ve Ailesi” kitabı ile ilgili atölye çalışmasını Songül

Bozacı’nın katılımı ile gerçekleştirdiler.

Öğrenciler, Songül Bozacı’nın isteği üzerine gruplara ayrılarak

gelecekte olmasını istedikleri icatları beden diliyle anlattılar.

İlk çağlardan günümüze kadar olan değişim sürecini çıktıkları

zaman yolculuğunda keyifli bir deneyimle yaşayan öğrencilerimiz,

hayal güçlerinin ne kadar sınırsız olduğunu da sergilemiş oldular.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen

kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu

bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. 29 Ekim

1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan bir

anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet

olarak belirlenmiştir. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş

günü olan 29 Ekim’i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam

ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul 1. sınıflarımız, "Oyuncaklar" konusu ile ilgili pekiştirici

oyunlar oynayıp, hikayeler okuyup, etkinlikler ve kitap çalışmaları

yaptılar. Eğlenerek öğrendiler, güzel bir hafta geçirdiler.



Yabancı Diller 

Öğrencilerimiz bu hafta, hazırladıkları poster projelerini sundular

ve en yakın arkadaşları hakkında konuştular. Geçmiş ünitelerin

tekrarı amacıyla yapılan bir grup oyunu ile keyifli vakit geçirdiler.

Yazı çalışmalarını pekiştirmeyi hedeflediğimiz "Spelling& Meaning

Check" sertifikalarını aldılar.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Görsel Sanatlar

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimizle Ayın Sanatçısı Piet Mondrian’ın

resimlerini inceledik ve yatay, dikey çizgilerden oluşturduğumuz

resim çalışmaları tasarladık.



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar

İlkokul 2. sınıf öğrencilerimizle Ayın Sanatçısı Piet Mondrian’ın

resimlerini inceledik ve yatay, dikey çizgilerden oluşturduğumuz

resim çalışmaları tasarladık.



Görsel Sanatlar



Görsel Sanatlar

İlkokul 3. sınıflar görsel sanatlar etkinliğimizde bu hafta, Piet

Mondrian’ın eserlerini inceledik ve ardından "Kareli Baykuş" adlı

çalışmamızı yaptık.



Satranç

2.sınıflarda bu hafta, hesap gücümüzü geliştirmek için tek hamlede

mat soruları çözdük.



Satranç



Beden Eğitimi

21 Ekim Pazartesi günü final müsabakası yapılan 4.sınıflar arası

"Kızlar Voleybol Turnuvası"nda rakiplerini sırayla yenen 4-C sınıfı

şampiyon olmuştur.



Beden Eğitimi

İlkokul 2. sınıflarımızla top kontrolü, top atma-tutma çalışmaları

yaptık. Dersin sonunda yaptığımız çalışmaları pekiştirecek "Karetta

Karetta" oyununu oynadık. Öğrencilerimizin oyun bitimindeki

kutlamaları görülmeye değerdi.



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Parmak İzi Testi” adlı etkinliği

gerçekleştirdiler. GEMS ülkesinin parlak ejderhasının kaybolan

mücevherinin gizemini çözerken kriminoloji bilim dalı hakkında

bilgiler edindiler. Sadece kendimize özgü özelliklerimiz olduğunu

keşfettiler.



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Ayılar Trende-Gizemli

Yolculuk” adlı etkinlikle bulmaca kartlarındaki ipuçlarından

yararlanarak sıralama yaptılar. Çalışma sırasında tek ve çift sayılar,

azlık çokluk gibi matematik kavramları üzerinde düşünürken çok

eğlendiler.



GEMS



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Palindrom Oyunu” adlı

etkinliği gerçekleştirdiler. İki ve üç basamaklı sayılarda eldeli ve

eldesiz toplama işlemlerinden faydalanarak palindrom sayıları

buldular.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde "İtme ve

Çekme Kuvveti" ve bu kuvvetlerin etkisi ile oluşan hareket

özelliklerini incelediler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar, bu hafta “Dünya’mızın Dönme ve Dolanma Hareketleri”

adlı deney ile eksen eğikliği ve sonuçları ile ilgili bilgiler edindiler.



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

İngilizce drama dersimizde bu hafta da “Little Red Riding Hood”

adlı hikâyemizin farklı etkinliklerine yer verdik. Parmak kukla

çalışması ile kısa doğaçlamalar yaptık.



Kulüpler



Kulüpler

Bale Kulübü'nde bu hafta, esneklik ve duruş çalışmaları yapıldı.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, 25 Ekim Cuma günü gerçekleşen

sınavlarına yönelik testler ve etkinlikler üzerinden tekrar çalışmaları

yaptılar. “Öyküyü Tamamlayalım” etkinliğiyle yarım bırakılmış bir

öyküyü kendi hayal güçleri çerçevesinde tamamladılar. Kütüphanede

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

ettiler.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Sözcükte Anlam”

konusunu tekrar ederek başladılar. Konuyla ilgili test çözen

öğrencilerimiz, kitaplarındaki etkinlikleri tamamladılar. Morpa

Kampüs’ten deyimlerle ilgili hikâyeleri dinleyen öğrencilerimiz,

dinledikleri hikâyelerden deyimleri bulurken çok eğlendiler.

Yaratıcı yazma ve düşünme becerileri dersinde “Y nedeniyle X

olur” bölümü ve “Giriş, Gelişme, Düğüm, Çözüm, Sonuç”

bölümlerini tamamladılar. Öğrencilerimiz, kütüphane dersinde

“Türkü Çocuk” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Atatürk ve Anıları” metnini

içerik yönünden incelediler ve metne ilişkin soruları yanıtladılar.

“Haber ve Dilek Kipleri” konusunu kavramaya ve pekiştirmeye

yönelik çalışmalar yaptılar.



Türkçe Zümresi

Sınav haftasında olan ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, ders

içindeki çalışmalarına devam ettiler. “Cümlede Anlam” konusuyla

ilgili bilgi aldılar ve konuyla ilgili test çözümlerine başladılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Bir Sayının Karesi ve

Küpü” konusunu işleyerek konu ile ilgili alıştırmalar yaptık ve

işlediğimiz konular ile ilgili testler çözerek yazılıya hazırlık

çalışması yaptık.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimizle bu hafta tasarladığımız oyunu

oynarken bölünebilme kurallarını kullandık. Öğrencilerimiz

sevdikleri karakterlerin piyonlarını getirerek, eğlenerek yarıştılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “ Rasyonel Sayıların

Sayı Doğrusunda Gösterimi” konusuna devam ettik ve “Ondalık

gösterimle verilen rasyonel sayıların kesir, kesir şeklinde

gösterilen rasyonel sayıların ondalık gösterime dönüştürülmesi”

konularını işledik.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Kareköklü Sayılar”

konusuna devam ettik. Kareköklü sayılarla dört işlem içeren

örnekler çözdük.



Matematik Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

ünitesinde “Uygarlıkları Öğreniyorum” başlığı kapsamında

Anadolu uygarlıklarından "Lidya, İyon ve Frig Devletleri"ni

işledik. Uygarlıklara ait minik hikâyelerle ve görsellerle

konularımızı süsledik. Cumhuriyetin ilanını tanıtmak amacıyla

hazırladığımız sunumu, okulumuz anaokulu öğrencilerine

gösterdik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile “Asya Hun Devleti” ve

“Kavimler Göçü” konularını işledik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Kuruluş Dönemi Padişahları" ile ilgili bilgilerden yola çıkarak

gazete haberleri tasarladık. Tasarladığımız haberlerle her padişahı

anlatan birer gazete çalışması hazırladık. Öğrencilerimiz

yaratıcılıklarını kullanarak keyifli vakit geçirdiler.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesine ait “Milli

Mücadele’nin Hazırlık Dönemi, Genelge ve Kongreler, Mustafa

Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Havza ve Amasya Genelgeleri,

Erzurum Kongresi” konularını işledik ve GPÇ-8 çalışmalarını

kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta, “Canlılar Dünyası” ünitesine ait bitkiler konusu

işlendi. Çiçeksiz ve çiçekli bitkiler anlatıldı. Öğrencilerimiz,

çiçek modelleri üzerinde çiçeğin kısımlarını öğrenerek

konuyu pekiştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

“Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi kapsamında işledikleri

sindirim sistemi hakkında öğrendikleri kazanımları akıllı tahta

üzerinden izledikleri 3D videolar ile pekiştirdiler. Yaklaşan

sınavlara yönelik yapılan etkinlik ve test çalışmaları ile konuları

tekrar ettiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

laboratuvar çalışması olarak “Hücre Bölünmeleri” konusunda

öğrenmiş oldukları mitoz ve mayoz bölünmenin evrelerinin

modellerini oyun hamurlarını kullanarak yaptılar. Model

çalışmalarını yaparken hem eğlendiler hem de öğrenmiş oldukları

konuyu pekiştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta 3.

üniteye ait "Sıvı Basıncı" konusuna giriş yaptılar. Sıvı basıncını

etkileyen değişkenleri tahmin eden öğrencilerimiz tahminlerini

yaptıkları etkinliklerle test ettiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Yabancı Diller Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıflarda yeni ünitemiz “Misunderstood

Animals” ile ilgili tematik pano çalışması yaptık.
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