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Yıkılan, dağılan imparatorluğun ardından Anadolu’nun her karış toprağında yüce Türk ulusunun bağımsızlık

mücadelesi ile doğan ve parlayan tarihimizin en büyük, en kapsamlı hamlesi olan Cumhuriyet; getirdiği

yenilikler ve atılımlar ile Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmıştır. Bugün özgür düşünebilen,

toplum içinde eşit haklara sahip, demokratik kurallara bağlı ulusal bir devletin onurlu bir üyesi olarak

yaşayabiliyorsak yaşamını bu yola adayanları unutmamalı, aldığımız her nefes için onlara borçlu

olduğumuzu bilmeliyiz. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak bilimsel ve akılcı düşünceden ayrılmadan

yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu güzel topraklar üzerinde bağımsız olarak yaşayan bizlere düşen görev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi

ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup kollamak olmalıdır. Bu

bilinci kalbimizde ve ruhumuzda yaşattığımız sürece Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu

duygu ve düşünceler ışığında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü en içten dileklerimle

kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla,

minnetle ve şükranla anıyorum.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Okul Doktorumuz Sayın Mehmet Şükrü BAŞARIK, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü “Genel İlk Yardım

Bilgileri” konulu bir eğitim gerçekleştirdi.

Ortaokul 3 ve 4. 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.

Öğrencilerimizin okul içi çalışmaları hakkında bilgi vermek ve akademik başarılarını yükseltmek amacıyla 2

Kasım Cumartesi günü ilkokul 3. sınıflarımızın “1. Dönem Genel Veli Bilgilendirme Toplantıları”nı

gerçekleştireceğiz. İlgili seviyelerdeki velilerimizin kendilerine gönderilen çizelgelerdeki zaman dilimlerine

uygun olarak toplantılara katılımlarını bekliyoruz.

Saygılarımla,

E. Aybars ŞEHİRTAY

Okul Müdürü

Değerli Velilerimiz, 

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize bıraktığı en 

değerli armağan olan Cumhuriyet’in ilan edilmesinin 96. yılını kutlamanın verdiği büyük 

mutluluk ve coşku içerisindeyiz.



Cumhuriyet Bayramı

CUMHURİYETİMİZİN 96. YILINI COŞKUYLA KUTLADIK

Cumhuriyetimizin 96. yılı okulumuzda törenlerle kutlandı. Aydınlık yarınların

güvencesi, Cumhuriyet’in değerini bilen öğrencilerimiz ve velilerimizin

katılımıyla “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamaları, Okul Müdürümüz

Sayın E. Aybars ŞEHİRTAY ve temsilci öğretmen ve öğrencilerimizin de

katıldığı Atatürk büstüne çelenk koyma töreniyle başladı.



Cumhuriyet Bayramı

Çelenk koyma töreninin ardından, birbirinden güzel çalışmaların yer aldığı

“Cumhuriyet Sergisi” açılışı gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Bayramı

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından

Matematik Bölüm Başkanı Rukiye BEYOĞLU’nun konuşmasıyla kutlama

programımız oditoryumda devam etti. Anaokulu öğrencilerimizin

“Cumhuriyet” hakkındaki düşüncelerini içeren videonun izlenmesinin

ardından ortaokul 3-B sınıfından Birce ÖZDEMİR, günün anlam ve önemini

belirten konuşmasını izleyicilerle paylaştı.



Cumhuriyet Bayramı

“Bir Güneşin Doğuşu, Bir Işıktır Cumhuriyet” konulu resim, şiir ve

kompozisyon yarışmasının ödülleri de törende takdim edildi.

“Bir Güneşin Doğuşu, Bir Işıktır Cumhuriyet” adlı koro ve oratoryo sunumu

ile izleyicilerimiz bayram coşkusunu yaşadılar.

Gösterilerin ardından bando takımı eşliğinde velilerimiz ve öğrencilerimizle

bayraklarımızı dalgalandırıp marşlarımızı söyledik.

Aydınlık ve cumhuriyet ışığının hiç sönmediği güzel günler dileyerek

törenimizi sonlandırdık.
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Cumhuriyet Bayramı



SEMEP

UNESCO SEMEP PROJESİ

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu Fen Bilimleri Bölümü olarak 2019-2020

eğitim ve öğretim yılında da SEMEP (South-Eastern Mediterranean Sea Project /

Güneydoğu Akdeniz Projesi) kapsamında çalışmalarımıza başladık. “Kent

Kültürü; Suyun, Toprağın, Havanın Korunumu, Geri Dönüşüm, Ekolojik Denge,

Endüstri 4.0" temaları ışığında "Ekolojik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Kent

Dönüşümü” teması çerçevesinde proje çalışmalarımız için ilk toplantımızı

yaptık. Öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.



İlkyardım Eğitimi

İLK YARDIM EĞİTİMİ

Okul Doktorumuz Sayın Mehmet Şükrü BAŞARIK, 30 Ekim 2019 Çarşamba

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

Ortaokul 3 ve 4. 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.



İlkyardım Eğitimi
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PDR

Plastik Kapak Toplama Kampanyamız okulumuz genelinde tüm hızıyla devam

ediyor. Kampanyaya destek veren tüm veli, öğrenci ve öğretmenlerimize

teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.



PDR

İlkokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak öğrencilerimizle bu

hafta ‘Verimli Ders Çalışma ve Zaman Yönetimi’ konulu sınıf etkinliğimizi

gerçekleştirdik. Etkinliğimizde öğrencilerimizle öğrenme yollarını etkileyen

faktörleri göz önünde bulundurarak planlama yapabilme, ödev sorumluluğunu

alabilme, zamanı amaç doğrultusunda kullanabilme üzerine paylaşımlarda

bulunduk.

Etkinliğimizde ilkokul 4. sınıf öğrencilerimizin yaşamlarına bu yıl giren sınav

kavramı hakkında etkileşimli bir çalışma yaptık. 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz ise

etkinliğin sonunda bireysel günlük programlarını oluşturdular.



PDR



PDR



Cumhuriyet Sergisi

Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun.

Sergimizin açılması için emek veren tüm öğrencilerimize ve

öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

Minik ellerin yüreklerindeki kocaman sevgiyi nasıl yansıttıklarını

görmek isterseniz sergimizi gezebilirsiniz.
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Felsefe Eğitimi

Bu ay Venüs ve Mars sınıfı olarak, “Felsefe Etkinlikleri”mize

başladık. Öğrencilerimizde farklı düşünme ve empati becerileri,

problem çözme yetenekleri ve birçok alanı destekleyen felsefe

eğitimi çalışmalarımızda “Pikolo ile Felsefe Öğreniyorum” serisinin

“O Benim” adlı kitabıyla etkinliğimize giriş yaptık.



Felsefe Eğitimi

Hikayemizde Oskar ve Pikolo adlı karakterlerin oyuncak paylaşma

konusunda yaşadıkları anlatılıyor. “Bir gün Oskar, arkadaşı

Pikolo’yu evine davet eder fakat Pikalo, oyuncaklarını onunla

paylaşmak istemez. Bunun üzerine Pikolo’muz ile kendisine bir oyun

yaratır. Tuhaf ama Oskar onun bu oyununu kıskanır.” Böylece

olaylar gelişir.

Öğrencilerimiz öncelikle kitapta anlatılan hikâyeyi anlamaya

çalıştılar. Daha sonra kendilerini Pikolo’nun yerine koyarak

düşünmeye çalıştılar. “Sen olsaydın oyuncağını paylaşır mıydın?

Bazen yalnız oynamayı tercih eder misin? Neden?” gibi sorulara

cevaplar düşündüler ve cevaplarını resimlediler. Bu çalışmalarımızı

felsefe panomuzda sergiledik.



Felsefe Eğitimi

Bu ay hazırlık sınıfları olarak “Felsefe Etkinlikleri”mize başladık.

Günlük yaşamımız küçük, gülümsetici öykülerle doludur. Bu

öykülerde doğru bir bakış bizi felsefi sorulara götürebilir.



Felsefe Eğitimi

Biz de kitap hakkında sohbet ederek en sık gördüğümüz rüyaları,

aynı rüyayı sık sık görüp görmediğimizi, hayaller dünyasını mı yoksa

gerçekler dünyasını mı tercih ettiğimizi konuşarak düşüncelerimizi

birbirimizle paylaştık; resimledik ve felsefe panomuzda sergiledik.



Beslenme Dostu Okul Projesi

"Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve

Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması" başlığı

kapsamında, “Beslenme Dostu Okul Projesi”yle okullarda sağlıklı

beslenme, hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması ve bu

konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi bununla birlikte de

okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Bu yıl “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında anaokulumuzda

görev alacak olan “Tim Üyelerimiz” belirlendi. Projede yer alan

görevli öğretmenlerimiz ve Tim üyeleri olarak bir araya geldik. Hem

birbirimizi daha yakından tanıdık hem de yıl boyunca yapacaklarımız

hakkında sohbet ederek yeni fikirler ürettik.



Beslenme Dostu Okul Projesi

Ayrıca tüm yaş grubu arkadaşlarımız ile öğretmenlerimiz “Beslenme

Dostu Okul” projesi panomuzu ziyaret ederek bu konuda yeni

bilgiler edindiler.

“3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” kapsamında, tüm yaş grubu

öğrencilerimiz okul bahçesinde ve okulumuzun alanlarında farklı

tempolarda yürüyüş gerçekleştirdiler. Beslenmenin yanı sıra yürüyüş

yapmanın önemi üzerine de vurgu yapılarak çalışmalarımız

tamamlandı.

Önümüzdeki ay gerçekleştireceğimiz yeni etkinliklerimizde

görüşmek üzere…



Beslenme Dostu Okul Projesi



Eko Okullar

Eko Okullar Projesi tim üyeleri olarak yeni bir döneme merhaba

diyoruz. Bu sene de Eko Okullar Projemize anaokulu düzeyinde

çeşitli etkinliklerle katkıda bulunacağız ve çevreye olan

duyarlılığımızı artıracağız. Yeni bir tema ile başladığımız “Tüketim

Alışkanlıkları” konusunda çeşitli etkinlikler düzenlemeye ve bilinçli

tüketici olma yolunda kendimizi eğitmeye,geliştirmeye devam

edeceğiz. “Eko Tim” üyeleri olarak bu ay bir toplantı düzenledik.

Tüketim alışkanlıkları ve bilinçli tüketim için bize ait sorumlulukları

sınıfları gezerek hatırlamaya ve hatırlatmaya çalıştık. Gelecek

aylarda uygulayabilmek için çeşitli etkinlik örnekleri belirledik.

Yaş düzeylerimize uygun yepyeni etkinliklerle buluşmak

dileğiyle…
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Okullarda Orman

“Okullarda Orman” timi olarak yeni bir döneme merhaba diyoruz.

Bu sene de Okullarda Orman Projemize anaokulu düzeyinde çeşitli

etkinliklerle katkıda bulunacağız ve doğamıza ve canlılara olan

duyarlılığımızı artıracağız. Bu sene başlayacağımız “Orman ve

Biyoçeşitlilik” temamızı çeşitli etkinliklerle öğrenmeye ve

pekiştirmeye çalışacağız. “Okullarda Orman Timi” olarak bu ay bir

toplantı düzenledik. Orman ve biyoçeşitlilikle ilgili

öğretmenlerimizden bilgi aldık ve biz de fikirlerimizi paylaştık.

Gelecek aylarda uygulayabilmek için çeşitli etkinlik örnekleri

belirledik.



Okullarda Orman

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında tim öğrencilerimiz ile

beraber tüm yaş gruplarına ait sınıflarımızı gezerek arkadaşlarımıza

bilgi paylaşımında bulunduk. Kağıt tüketimi ile ilgili dikkat çekici

tasarruf kağıtlarımızı sınıflardaki ilgili alanlara yerleştirdik.

Yaş düzeylerimize göre uygulayacağımız etkinliklerle buluşmak

üzere…



Hazırlık Grubu

Bu hafta okulumuz bünyesinde hazırlık sınıfları olarak "29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı"mız dolayısıyla Atatürk’e olan sevgi, saygı ve

minnetimizi gösterdik.

Türkçe dil etkinliklerinde Cumhuriyet’in ilanı ve Cumhuriyet’in

getirdiği yenilikler üzerine sohbet ettik. “Atatürk ve Küçük Çoban”

filmini izledik. Okulumuzda sergilenen "Atatürk ve Cumhuriyet"

konulu resim sergisini hayranlıkla inceledik. Okulumuzda bizler için

hazırlanan Cumhuriyet Bayramı törenini izledik.



Hazırlık Grubu

GEMS etkinliğinde unifixlerle örüntü yaptık ardından da kaselerle

toplama çalıştık.

Düşünme becerileri etkinliğimizde “Schatti Too” gölge oyunu ile

gölgelere bakarak şekil kopyalama becerilerimizi geliştirdik.

Sanat etkinliğinde Cumhuriyet Bayramı’nda yapacağımız “Fener

Yürüyüşü” için kendi fenerlerimizi hazırladık.



Hazırlık Grubu

Okuma yazmaya hazırlığa, “Okul Olgunluğu” ve matematik

kitaplarımızdaki çalışmalarla devam ettik. İşitsel ve görsel

dikkatimizi geliştirici çalışmalar yapıp, eğlenerek öğrendik. Ses

çalışmalarında “i” sesini öğrenirken ses oyunlarına da katılmak

bizleri çok eğlendirdi.



Hazırlık Grubu

Oyun ve hareket etkinliğinde “Ebe Tura 1-2-3” oyununu ve “Ku Çi

Çi” (Ku tschi tschi) isimli Orff çalışmasını yaptık.

Her hafta olduğu gibi bu haftayı da eğlenceli ve öğretici etkinliklerle

tamamladık. 



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Venüs ve Mars sınıfları olarak bu hafta “Cumhuriyet Bayramı”

hakkında sohbet ederek etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Türkçe dil

etkinliğimizde Cumhuriyet Bayramı’nın ne olduğu, bizim için neden

önemli olduğu hakkında konuştuk ve Cumhuriyet’in bize getirdiği

yenilikler hakkında sunum izledik.

Hazırlamış olduğumuz fenerlerimizi de alarak öğrendiğimiz

“İzindeyiz Ata’m” ve “Cumhuriyet Hürriyet Demek” şarkılarını

söyleyerek okulumuzdaki Fener Alayı’na katıldık.



Orta Grup

Oyun ve hareket etkinliğimize başlamadan önce “İş birliği ne

demek? Neden önemlidir?" soruları çerçevesinde sohbet ettik.

Sınıfımızda bulunan tepsiye bloklarımızı yerleştirerek iş birliği

içinde belirlenen noktaya devirmeden götürmeye çalıştık. Birlikte

hareket etmenin ne kadar önemli ve dikkat gerektirici bir iş olduğunu

anladık.

Düşünme becerileri etkinliğimizde daha önce oynadığımız üçlü olay

sıralama kartlarının bir üst seviyesi olan dörtlü olay sıralama kartları

ile oynadık. Bu çalışma ile hem ardıllık becerimizi geliştirmeyi hem

de dikkatimizi bir noktada toplamayı amaçladık. Bütün sıralamaları

doğru olarak gerçekleştirdikten sonra kanıt çalışmamızı yaparak

öğrendiklerimizi pekiştirdik. Resimlerde geçen olayları hikâyeleştirip

anlatırken oldukça eğlendik. "Dizge İşitsel Dikkat Oyunu"muzu

oynayarak yönerge takibi, görsel–işitsel eşleştirme konularında

kendimizi geliştirmeye devam ettik.



Orta Grup

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğimizde yeni bir ses tanımanın

heyecanı içindeydik. Daireler arasına saklanmış sesi bulmak için

öğretmenlerimizin söylediği nesneleri boyadık. Boyadığımız

nesnelerin bir ortak özelliğini fark ettik: Hepsi "A" sesi ile

başlıyordu! Sınıfımızda kimlerin isimleri “A” sesi ile başlıyor diye

incelemelerde bulunmak çok eğlenceliydi.

Bu haftayı da birbirinden eğlenceli etkinlikler ile tamamlamanın

mutluluğu içindeyiz. Haftaya görüşmek üzere…



Orta Grup



Küçük Grup

Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutladığımız bu hafta, Merkür

sınıfı öğrencilerimiz için çok heyecanlı geçti. Hafta boyunca “29

Ekim ve Cumhuriyet” temasına yönelik çalışmalar hazırlayan

öğrencilerimiz, etkinliklere ilgiyle ve özenle katıldılar.

“Türkçe dil etkinliğimizde “29 Ekim ve Cumhuriyet Bayramı”

hakkında sohbet ederek “Atatürk” ile ilgili görsel sunumlar izledik,

şarkılar söyledik. “Cumhuriyet” ve “Atatürk” isimli şiir ve parmak

oyunu öğrendik. Sınıfımızı süslemek için ipli bayrak ve ay yıldızlı

balonlar kullanırken aldığımız görevleri yerine getirmenin

mutluluğunu yaşadık. Bayram coşkusu ile etkinliklerimize devam

ettik.



Küçük Grup

Sanat etkinliğimizde Fener Alayı’nda kullanmak üzere rengârenk

fenerlerimizi hazırlarken çok heyecanlıydık.

Müzik etkinliğimizde “Cumhuriyet Hürriyet Demek” şarkımızı

öğrenerek müzik aletlerimiz ile şarkıya eşlik ettik.

Okumaya yazmaya hazırlık etkinliğimizde ise "2" rakamını keyifli

etkinliklerle tanıdık. Daha sonra 2 rakamına ait çalışma sayfası ile

öğrendiklerimizi pekiştirdik.

Düşünme becerileri sınıfımızda bu hafta mekân algımızı destekleyen

“Topoloji” kutu oyunu ile öğrencilerimiz, kartlarda gördükleri ev

modellerini renkli legolar kullanarak inşa etmeye çalıştılar ve kanıt

çalışmasını büyük bir dikkatle tamamladılar. Haftayı bayram

heyecanıyla ve birçok eğlenceli etkinlikle kapatan Merkür sınıfı

öğrencileri etkinliklerine devam edecekler. 29 Ekim Cumhuriyet

Bayramımız kutlu olsun.



İngilizce

Bu hafta hazırlık grubu öğrencilerimiz hangi spor dalında bir

madalyaya sahip olmak istediklerini düşünüp, kendi madalyalarını

tasarlayarak sporlarla ilgili olan temamızı sonlandırdılar.



İngilizce

Anaokulu orta grup öğrencilerimiz İngilizce dersinde okul objelerini

pekiştirirken bir yandan da eğlenceli oyunlar ile okulun bölümlerini

öğrendiler.



İngilizce

Bu hafta küçük grup öğrencilerimiz ile keklerimizi, üstlerinde yazan

sayı kadar süslemeye çalışırken sayıları bir kez daha hatırlayıp

İngilizce saymış olduk.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta, öğrencilerle öğrendiğimiz şarkılara “Orff

Enstrümanları” eşliğinde şarkı-ritim çalışması yapıldı.



Müzik



Müzik



Satranç

Bu anasınıfı satranç derslerinde "Şahın Özelliklerini ve Şahın

Güvenliği"ni öğrendik.



Satranç



GEMS

GEMS etkinliklerimizde bu hafta küçük grup ile renkli ayıcıklarımızı

boyutlarına ve renklerine göre grupladık. Geometrik şekillerden

oluşan kartlara mandal takma çalışması yaparak küçük kas

kullanımımızı geliştirdik.

Orta gruplar ile ışıklı masamızda ana renklerin karışımıyla ortaya

çıkan ara renkleri gözlemledik. Nesnelerle 1-5 arası toplama

işlemleri yaptık.

Büyük gruplar ile örüntü ve toplama işlemlerine devam ettik.



GEMS



Kulüpler

Bu hafta hazırlık grubu olarak Dans Kulübü'nde denge çalışmaları

yaptık.

Bu hafta Jimnastik Kulübü'nde yeni hareketler öğrendik.



Yüzme



Yüzme



1. Sınıflar 

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk

ile Kurtuluş Savaşımızın tüm kahraman ve şehitlerinin aziz

milletimize bıraktığı eşsiz bir hediye olan cumhuriyetin ilan

edilmesinin 96. yılını kutlamanın verdiği mutluluk ve coşku

içerisindeyiz. Bu sebeple “Bir Işıktır Cumhuriyet” sloganıyla

hazırlamış olduğumuz pano ile “Cumhuriyet’in Sesi” gazetesinde

yerimizi aldık.



1. Sınıflar 

Hafta süresince cumhuriyetin kazanımları ile ilgili paylaşımlarda

bulunduk. Ses vermeyi de unutmadık. “O” sesini öğrendiğimiz

seslere eklemeye çalıştık. Sayıları birer birer 100’e kadar sayarken

onar ve beşer saymayı da ihmal etmedik. Tüm bu çalışmaları

yaparken sınıfça belirlediğimiz kurallara uymayı da başardık.

Yaratıcılık dersinde hayallerimizin düşüncelerimizin temelini

oluşturduğu hazzı yaşadık. Verilen şekillerden yararlanarak

çizdiğimiz görselleri sözlü olarak anlatmanın tadına vardık. Siz hiç

Güneş'in kare, Ay'ın üçgen, bulutların dikdörtgen olabileceğini

düşündünüz mü? Biz hayal kurduk ve yaptık.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

GİZLİ ÇİZİMLER

2. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta yaratıcılık dersinde “Gizli Çizimler”

başlığını taşıyan ile bir çalışma yaptılar. Verilen harf ve sayıları kullanarak

resimler çizdiler. Bu çalışmada kullandıkları harf veya rakamın,

resimlerinde gizlenmelerine çok dikkat ettiler. Verilen şekli resimlerinin

içinde başarı ile gizleyen öğrencilerimiz çalışma sonunda birbirlerinin harf

ve sayılarını bulmaya çalıştılar. Dersin sonunda çalışma kâğıtlarını

dosyalarına yerleştiren öğrencilerimizin dilinden “Acaba annem ve babam

gizlediğim harflerimi, şekillerimi bulup doğru söyleyebilir mi?” cümleleri

dökülüyordu.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 

CUMHURİYET COŞKUSU

Cumhuriyetimizin 96. yılını öğrencilerimiz büyük bir coşku ile

kutladılar. 28 Ekim günü anaokulu öğrencilerimizin “Fener

Yürüyüşü” ne eşlik eden 2. sınıf öğrencilerimiz alkışları ile minik

kardeşlerine destek oldular. Oditoryumda düzenlenen töreni büyük

bir ilgi ile izleyip koronun söylediği 29 Ekim şarkılarına ve

marşlara katıldılar.



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

3.sınıflar olarak Cumhuriyetimizin 96. yılı anısına

fotoğraflarımızla etrafa güneş gibi ışığını yayan Atatürk silüetini

oluşturduk.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

4.sınıflar olarak bu hafta fen bilimleri dersimizde “Besinler”

konusunu işledik. Besinleri yağlar, proteinler, karbonhidratlar, su,

mineraller ve vitaminler olarak kavram haritası ile altı alt başlığa

ayırdık. Gruplarımızla başlıkların altında yer alan besinleri

belirledik, çizdik ve panomuzda ilgili bölüme yazdık. Gruplarımız

ile eğlenceli bir çalışmayı tamamladık.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

1. sınıf öğrencilerimiz ile bu hafta İngilizce derslerimizde geçen

haftanın konusu olan “in-on-under” ile ilgili bir defter etkinliği

gerçekleştirdik. Ayrıca öğrencilerimiz, hafta sonu hazırladıkları el

yapımı kuklalarını, arkadaşlarına öğrendikleri kalıpları da

kullanarak sundular.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İlkokul 3. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta İngilizce dersinde

öğrendikleri “Cause & Effect” konusunu çeşitli etkinlikler ile

pekiştirdiler.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

İlkokul 4. sınıflarımız bu hafta İngilizce derslerinde “Letter to an

Adult” konusunu keyifli bir grup çalışması yaparak pekiştirdiler.



Yabancı Diller 



Bilişim Teknolojileri

Bu hafta 3 ve 4.sınıflarımız ile Bilişim Teknolojileri dersinde

"Scracth 2.0" programı ile uçabilen nesnelerin tasarımını yapıp

yazılımını yazdık. "Döngüler" kavramı üzerinde durarak kuşların

dijital ortamda nasıl boyandığını öğrenip nasıl hareket ettiklerini

kodlamayı öğrendik.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde tangram kartlarında çalışmalar

yaptılar.



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta tangram bulmacaları ile hem eğlendiler hem de

öğrendiler.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıflar, bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde “Kuvveti

Tanıyalım” ünitesinin üçüncü deneyini gerçekleştirdiler. Varlıkların

esneklik özelliğini incelerken hem eğlendiler hem de bilimsel

düşünme basamaklarını keşfettiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4. sınıflar bu hafta “Mühendislik Uygulamaları-Havacılık”

etkinliğinde “Kağıttan Uçak Nasıl Uçar?” adlı etkinlikle uçuşu

etkileyen dört temel kuvvetin neler olduğunu ve bu kuvvetlerin

hangi etkiler sonucu oluştuğunu keşfettiler. Kağıt uçakların farklı

modellerinin uçuşu nasıl etkilediğini keşfettiler.



Fen Laboratuvarı



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini

ve “Atatürk’ün İzinde” metnini etkinlikleriyle incelediler.

Kütüphanede Ege Erim’in “Kayıp Şeyler Ülkesinde” kitabını

okumayı tamamladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, 29 Ekim’i kutlamanın coşkusuyla

haftaya başladılar. “Kuşlar” metnini okuyarak öykü haritasını

çıkardılar. Öğrencilerimiz, öykü haritasının ardından gözlerini

kapayarak bir zaman makinesi hayal ettiler ve zaman makinesiyle

nerelere gidip kimlerle karşılaştıklarını arkadaşlarıyla paylaştılar.

Bunu yaparken çok eğlendiler. Yaratıcı yazma ve düşünme

becerileri dersinde Yaratıcı Yazın kitaplarından "Diyalog"

bölümünü tamamladılar. Kütüphane dersinde yeni kitabımız

“Ünsüz Youtuber’ın Günlüğü” kitabını okumaya başladılar.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Koca Seyit” metnini içerik

yönünden inceleyerek metne ilişkin soruları yanıtladılar. “Haber

ve Dilek Kipleri” konusunu pekiştirmeye yönelik çalışmalar

yaptılar.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, LGS çalışmalarına konu tekrarı

ve test çözümleriyle planlı şekilde devam ediyorlar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Parantezli İşlemler”

konusunu işleyerek konu ile ilgili sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Asal Çarpanlar”

konusunu işleyerek konu ile ilgili sorular çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, bu hafta “Rasyonel Sayılar”

konusunu işlemeye devam etti.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Kareköklü İfadeler”

konusunu işlemeye devam ettik. Konu ile ilgili sorular çözdük.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

ünitesinde yer alan "Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları" ile

ilgili “Kartını Seç, Uygarlığı Bil” kart oyununu oynadık. Bu

şekilde konularımızı oyunlaştırarak pekiştirdik. Ayrıca

“Çevremizdeki Güzellikler” konu başlığı altında doğal ve kültürel

zenginliklerimiz konusuna giriş yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

“İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet” konularını işledik.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kapsamında “Bir Güneş Gibi

Doğdun Ülkemize Cumhuriyet” konulu pano çalışması yapıldı.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

Bu hafta ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz ile "Osmanlı Fetih

Siyaseti ve İstanbul’un Fethi" konularını maketler üzerinden

işledik. Osmanlı Devleti’nin teşkilatlanma çalışmalarını ve toplum

yapısının özelliklerini öğrendik. Yönetimi kolaylaştırmak için

uyguladıkları sistemleri inceleyerek günümüzdeki yönetim

şekilleri ile kıyasladık. Cumhuriyet yönetimi ve demokrasi

ilkelerinin önemini Mustafa Kemal Atatürk’ün de benimsediği

esaslar doğrultusunda “Cumhuriyet'in Sesi Gazetesi” için

tasarladığımız afiş ile vurguladık.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesine ait “Sivas

Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya

Gelmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması, Millî

Mücadele’de Karşılaşılan Sorunlar ve Mustafa Kemal, Millî

Mücadele’de Basının Önemi, Misakımillî ve Kararları, İstanbul’un

İşgali” konularını işledik ve GPÇ-9 çalışmalarını kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile fen bilimleri dersinde bu

hafta çiçekli bitkiler konusundan çiçeğin kısımları işlendi. 1.

ünitemiz “Güneş, Dünya ve Ay İlişkisi” ve 2. ünitemiz

“Canlılar Dünyası “ ile ilgili konuların tekrarı açısından sınıf

içi soru çözümü yapıldı.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. Sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde bu

hafta yazılı sınavına yönelik konu tekrarı yaptılar. Konu

tekrarı kapsamında “Vücudumuzda Sistemler” ünitesinde

öğrenilen kazanımların üzerinden geçtiler. Akıllı tahta

uygulaması üzerinden izletilen 3D simülasyonlar ile

pekiştirme çalışması yapıldı.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

"Mitoz ve Mayoz Bölünme" konusuna ait posterleri incelediler.

Görseller üzerinde hücre bölünmelerinin nasıl gerçekleştiğini

pekiştirdiler. Konuya ait etkinlikleri tamamladılar.



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu hafta

katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve

teknolojideki uygulamalarına örnekler vererek konuya ait soru

çözümleri ile kazanımları pekiştirdiler.



Bilişim Teknolojileri Zümresi

Bu hafta ortaokul 1 ve 2. sınıflarımız ile Bilişim Teknolojileri

dersinde "App Inventor" programı ile android cihazlarda

çalışabilecek kronometre uygulamasının tasarımını yapıp

yazılımını yazarak emülatörde çalıştırıp test ettik.



Bilişim Teknolojileri Zümresi



Bilişim Teknolojileri Zümresi



Bilişim Teknolojileri Zümresi



Satranç

Bu hafta, ortaokul 3 ve 4. sınıflarla "Satranç Turnuvası" başladı.

Öğrencilerimizin yoğun katılımıyla heyecanlı maçlar gerçekleşti.

Daha sonraki haftalarda devam edecek olan turnuvamızın

sonucunu merakla bekliyoruz.



Satranç



Satranç



STEAM Kulübü

STEAM Kulübü’nde bu hafta PIR sensörü yani hareketi algılayan

sensörü kullanarak "Servo Motoru" derece derece döndürmeye

çalıştık. Değişken kavramına değinerek hız kontrollü araç

tasarımlarının mekaniğini inceledik ve yazılımını yazdık.



STEAM Kulübü



STEAM Kulübü



STEAM Kulübü



STEAM Kulübü
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