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Ulu Önder’in fikirlerini yol haritası olarak kabul eden ufku geniş, hedefleri büyük olan öğrencilerimizin

ülkemizi her alanda başarıdan başarıya taşıyacaklarına inanıyoruz.

10 Kasım 2019 Pazar günü, yalnızca Türk Ulusunun değil tüm dünyanın saygıyla andığı Cumhuriyetimizin

Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü.

“10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü”nde okulumuzda gerçekleştireceğimiz törenle yüreğimizde ölümsüzleşen

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anacağız. Tüm velilerimizin

katılımlarını bekliyoruz.

Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen genel veli

toplantılarımız önümüzdeki hafta da devam edecektir.

15 Kasım 2019 Cuma günü tüm öğrencilerimiz sonbahar ara tatiline girecek. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul

öğrencilerimizin gelişim karnesi ve ara karne hazırlıkları devam etmektedir.

Saygılarımla,

Banu Seval GÖKÇEK

Anaokulu Müdür Yardımcısı

Değerli Velimiz,

Akademik ve sosyal etkinliklerin yoğun olarak yaşandığı bir haftayı daha dolu dolu

geçirdik. Öğrencilerimiz, sınıf içinde gerçekleştirdikleri çalışmaların yanı sıra okul dışı

geziler ve grup çalışmalarıyla öğrenmelerini zenginleştirmeye devam ediyorlar.



Atatürk’ü Anma Programı

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi İlkokulu olarak 81 yıl önce aramızdan ayrılan;

fakat fikirleri ve eserleriyle dün olduğu gibi bugün de yaşayan ve sonsuza dek

yaşayacak olan yüce önderimiz Atatürk’ü, bu gerçekleştirdiğimiz törende

saygı ve minnetle andık.



Atatürk’ü Anma Programı
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Çevrenin Genç Sözcüleri

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA 

DÜZENLENEN İSTANBUL TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (Foundation for Environmental Education)

çevre eğitimi konusundaki programlarından olan ve ülkemizde 1996 yılından

itibaren Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından sürdürülen Çevrenin

Genç Sözcüleri Programı, 2016 yılı itibarıyla 34 ülkede 770.000 öğrenci

tarafından yürütülmektedir.



Çevrenin Genç Sözcüleri

Çevrenin Genç Sözcüleri (Young Reporters for the Environment) Programı,

ülkemizde TÜRÇEV kurucularından Sayın Prof. Dr. Çelik TARIMCI ve Program

Koordinatörlerinden Sayın Fatma KÖLE tarafından yürütülmektedir.

02 Kasım 2019 Cumartesi günü Sayın Prof. Dr. Çelik TARIMCI ve Sayın Fatma

KÖLE önderliğinde yapılan İstanbul bilgilendirme toplantısı, İTÜ Geliştirme

Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. İstanbul

genelinde yapılan toplantıya 25 koordinatör okuldan 30 öğretmen katılmıştır.



Çevrenin Genç Sözcüleri

Toplantıda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Çevrenin Genç Sözcüleri

Programı kapsamında gerçekleştirilebilecek uluslararası etkinlikler ve

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

Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” isimli proje

tanıtılarak farklı okul deneyimleri paylaşılmıştır. Ortaokul ve lise öğrencilerinin

çevre politikalarını anlaması ve bu politikaları hayata geçirmesi için uygun

öğrenme ortamlarının ve fırsatlarının yaratılmasına yönelik örnek çalışmalar

sunulmuştur.



Çevrenin Genç Sözcüleri
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Gezi

Özel Beylerbeyi Ortaokulu 1. sınıf öğrencilerimiz ile Miniatürk gezimizi

gerçekleştirdik. Sosyal bilgiler dersi “Kültür ve Miras” ünitesi konuları

kapsamında, Antik Çağdan Roma’ya, Bizans’a, Selçuklu’ya, Osmanlı’ya kadar

bu topraklarda yaşayıp iz bırakmış medeniyetlerin kültürlerinden günümüze

kalan zengin mimari mirası inceledik. Galata Kulesi’nden Sümela Manastırı’na,

Peribacaları’ndan Pamukkale’ye kadar güzel ülkemizi bir baştan bir başa gezmiş

olduk. Öğrencilerimiz güzel anılarla okulumuza geri döndüler.



Gezi



Gezi
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Gezi



Gezi

Sosyal Bilimler Bölümü olarak ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz ile 7 Kasım

Perşembe günü “Kültür ve Miras” ünite konuları kapsamında "Türk ve İslam

Eserleri Müzesi"ne gerçekleşen gezi ile Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve

Osmanlı Devleti’ne ait tarihî bilgi ve nesnelerle konularımıza ön hazırlık yaptık.

İslam dünyasının değişik ülkelerinde meydana getirilmiş nadir sanat eserleri; taş

ve pişmiş toprak, metal ve seramik objeler, cam eşyalar, el yazma kitaplar

devirlerinin en kıymetli örneklerini oluşturmakta olup 13-20. yüzyılların el işi

Türk halıları dünyanın en zengin koleksiyonu olarak müzede yer almaktadır. Son

birkaç asrın Türk günlük yaşamı ve eserlerinin sergilendiği etnografik bölüm de

ayrı bir bilgi kaynağını oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz; bu gezi, gözlem ve

inceleme için etkinlik sırasında yapılan çalışmalara keyifle katılarak amaçlanan

kazanımlara ulaştılar.



Gezi
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Gezi
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Gezi



Gezi



Gezi



PDR

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında 06 Kasım

Çarşamba, güne hazırlık saatinde tüm sınıflarda “Teknoloji Bağımlılığı” konusu

ile ilgili sunum üzerinden paylaşım yapılmıştır. Etkileşimli yapılan çalışma ile

öğrencilerimizin teknoloji kullanımı konusunda farkındalıklarının artacağına

inanıyoruz.



PDR



PDR



Atatürk’ü Anma Programı

Yolumuzu her daim aydınlatan, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal

Atatürk’ü ölümünün 81.yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Bize bıraktığın tüm değerler için sana minnettarız.

Işıklar içinde uyu Ata’m…
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Demokrasi Eğitimi

Her ay bir konu hakkında ortak karara varmak amacıyla

gerçekleştirdiğimiz demokratik seçimlerimizi uygulamaya devam

ediyoruz. Bu ay “Demokrasi Eğitimi” seçimleri, “10 Kasım

Atatürk’ü Anma Haftası”nda sınıfımızdaki panoda hangi Atatürk

görselini kullanacağımızı belirlemek için gerçekleştirildi. Seçim

sonuçlarımız doğrultusunda karar verilen görseli, sınıf içerisindeki

Atatürk panolarımızda sergileyeceğiz.



Yazar Etkinliği

KALBİMİZDEKİ CESARETİ BULACAĞIZ

Anaokulu öğrencilerimiz, çocuk kitapları yazarı Canev TATAR ile

kitaplar üzerine harika bir sohbet gerçekleştirdiler. Yazarın

“Kalbindeki Cesaret” adlı kitabını onun sesinden dinlediler. Kadife

gibi sesi bizleri başka dünyalara götürdü.

Kendimizi daha iyi hissetmek için yazarımızla olumlamalar yapmak

bizleri neşelendirdi.

Bizler güçlüyüz, kibarız, seviliyoruz, hatalarımızdan yeni şeyler

öğreniyoruz.

Sohbetimizin sonunda yazarımıza kitaplarımızı imzalatma fırsatı

bulduğumuz için çok mutluyuz.

Yazarımıza teşekkür ederiz.
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Yüzme

Yüzme derslerimiz heyecanla devam ediyor.



Yüzme
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Hazırlık Grubu

Hazırlık sınıfı öğrencilerimizle güzel bir tatilin ardından bu haftaya

“STEAM” çalışmaları ile tanışarak başladık.

Fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin temelini geliştiren

STEAM materyalleriyle çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu eğitim

sayesinde farklı deneyimler yaşayarak öğrendiklerimizi daha anlamlı,

kalıcı ve somut hale getirmeye çalışıyoruz.



Hazırlık Grubu

Türkçe etkinliklerinde STEAM temalarından biri olan “Mıknatıslar”

konusuna giriş yaptık. Mıknatıslar hakkında sohbet ettik, konu ile

ilgili neler bildiğimizi sorguladık. Ardından “pusula” terimi ile

karşılaştık. Pusulanın şeklini, nasıl çalıştığını düşünerek tahmin

kâğıtlarımıza çizimler yaptık. Çizdiğimiz pusulaları birbirimize

anlattıktan sonra öğretmenimizin pusula hakkında verdiği bilgileri

dinleyerek tahminlerimizi karşılaştırdık. Yön bulma ile ilgili çeşitli

videolar izleyerek bilgilerimizi pekiştirdik.



Hazırlık Grubu

Fen ve matematik etkinliklerinde “Ataç Tren Çetesi ve Süper Kale”

başlığı altında mıknatıs çeşitlerini tanıdık ve inceledik. Hangi

mıknatısın uç uca kaç tane ataç çektiğini tahmin ettik. Uygulamayı

deneyimledikten sonra sonuçları tahminlerimizle karşılaştırarak veri

kitapçığımıza çizimlerini yaptık. “Sihirli Su” deneyi yaparak farklı

yapıdaki su dolu kaplarda suyun içinde olan materyallerin mıknatısla

çekilip çekilemeyeceğini denedik. Bu uygulama bizleri hem şaşırttı

hem de çok eğlendirdi.



Hazırlık Grubu

Oyun ve hareket etkinliğinde mıknatısların yönlerinin birbirine

verdiği tepkiyi daha iyi anlayabilmek için “Çarpışan Arabalar”

oyununu oynadık. Arabaların kontrolü bizde olduğu için direksiyonu

istediğimiz yönlere çevirebildik. Ancak mıknatısları

düşündüğümüzde, hangi yönler bir araya geldiğinde birbirini

çektiğini veya ittiğini deneyimimiz sayesinde gözlemledik.



Hazırlık Grubu

Sanat etkinliğinde mıknatısların manyetik gücünü nesneler karşısında

sürdürüp sürdüremeyeceğini anlayabilmek için “İnanılmaz Labirent”

etkinliğini gerçekleştirdik. Mıknatıslı uğur böceklerine hiç

dokunmadan labirentte hareket ettiklerini görmek çok heyecan

vericiydi. Biz de zıp zıp hamurlarla kendi uğur böceklerimizi yaptık

ve ailelerimize göstermek üzere labirentleriyle evlere götürdük.

Haftaya görüşmek üzere…



Hazırlık Grubu



Orta Grup

Bu hafta Mars ve Venüs sınıfları olarak “STEAM Eğitimi” ile

tanıştık.

Fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin temelini geliştiren

STEAM eğitimiyle çeşitli deneyler gerçekleştirerek, hafta boyunca

yaparak ve yaşayarak öğrenmenin tadına vardık.

İlk STEAM temalarımızdan olan “Hareket ve Kuvvet” ile ilgili

kullandığımız materyaller, farklı deneyimler, yaptığımız çalışmalar;

hepimizin ilgisini çekerek merak duygusu uyandırdı. Her etkinlik

sonrası yapacağımız bir sonraki çalışma için oldukça heyecanlıydık.



Orta Grup

Türkçe etkinliğimizde hareketli–hareketsiz kavramından yola çıkarak

varlıkların durumları üzerinde tartışma şansı bulduk. Bu konu ile

ilgili çeşitli resimleri kullanarak hareketli, hareketsiz ve dış etkenler

ile hareket eden varlıkları gruplamaya çalıştık. Ardından “Nesneleri

nasıl hareket ettirebiliriz?” sorusuna cevap aramaya başladık.

Sorumuza yanıt ararken aklımıza gelen fikirleri teker teker uyguladık

ve deneyimleyerek öğrenmiş olduk.



Orta Grup

Nesneleri hangi etkinlerin hareket ettirdiğini, nesnelerin boşluğa

bırakıldığında neden havada asılı kalmayıp yere düştüğünü, yer

çekiminin ne olduğunu, itme ve çekme kuvvetlerinin nesneleri nasıl

hareket ettirdiğini; düz, eğik, pütürlü yüzeylerin hareket eden

nesneler üzerindeki etkisini, hareket eden iki nesnenin çarpıştığında

hangi yöne döndüğünüm deneylerle öğrenerek oyunlar ve görsellerle

pekiştirdik. Deneylerimizi yaparken hem eğlendik hem de yeni

keşifler yaşamanın heyecanını hep birlikte yaşadık.



Orta Grup

Oyun etkinliğimizde küçük araçlarımız için rampa ve düzlük bulunan

yollar inşa etmeye çalışarak mühendislik becerilerimizi geliştirmeye

çalıştık.

Deneyip gözlemlerken edindiğimiz bilgilerle yaptığımız

ölçümlerimizi, tahminlerimizi ve gözlemlerimizin sonuçlarını

karşılaştırma şansı bulduk. Böylece matematik becerilerimizi de

farklı yollar ile pekiştirmiş olduk. Tüm bu süreçlerin kalıcı olması

için “STEAM Gözlem-Tahmin-Veri Kitapçığı”nı doldurarak

kaydettik.



Orta Grup

Oyun etkinliklerimizde itme-çekme yarışları, rampaları yükseltip

alçaltarak arabaları hızlı-yavaş hareket ettirme, engebeli ve düz

zeminde hareket eden iki aracın hızları ve gidebildikleri mesafeleri

ölçtüğümüz oyunlar kurduk.



Orta Grup

“10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası” kapsamında Atatürk’ü özlemle

andık ve duygularımızı arkadaşlarımızla paylaştık. Ona olan

minnetimizi çok çalışıp başarılı olarak gösterebileceğimize

inanıyoruz. Atatürk büstümüze Atatürk’ün resmini kullanarak

yaptığımız çelengimizi ve okula getirdiğimiz çiçekleri yerleştirip

Ata’mızı andık.

Haftaya yeni konumuzla ilgili öğrendiklerimizi paylaşmak

dileğiyle…

İyi hafta sonları… 



Orta Grup



Orta Grup



Küçük Grup

Merkür sınıfı öğrencileri, Ülkemizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü

Anma Haftası’nda, sınıflarında birçok etkinlik gerçekleştirdiler.

“Türkçe Dil Etkinliği”mizde “Mustafa Kemal Atatürk” kitapları

serisinden birçok kitabı okuyarak Atatürk ve hayatı ile ilgili pek çok

bilgiye sahip olmuş oldular.

Ata’mızı yaptıkları ile sonsuza kadar hatırlayacak olan

öğrencilerimiz, “Atatürk Olmak” isimli kitabı büyük bir merakla

dinlerken hem heyecanlı hem de gururluydular.



Küçük Grup

Düşünme becerileri etkinliğimizde "Atelier Quadriludi" renkli,

şekilli daireler kutu oyunu ile hem dikkat becerilerini geliştirdiler

hem de şekil ve renk bilgilerini pekiştirdiler.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında kopyalama tekniği ile şeklin

mekândaki yerini deneyimleyip çalışma kâğıtlarına geçirdiler.



Küçük Grup

Sanat etkinliğimizde Atatürk köşemize koymak üzere çelenk hazırlığı

yaptılar. Müzik etkinliğimizde “Dersimiz Atatürk” adlı filmin şarkısı

olan “Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim”i öğrendiler ve çok sevdiler.

Ata’mızın aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde onu ilk günkü

sevgi ve saygı ile anıyor ve hatırlıyoruz.



İngilizce

Hazırlık grubu öğrencilerimiz bu hafta “Giyecekler” ile ilgili olan

temamıza keyifli oyunlar eşliğinde başladı.



İngilizce

Anaokulu 5 yaş grubu öğrencilerimiz, İngilizce dersinde okul

gereçleri ve okulun kısımları konusunu geride bırakırken

öğrendikleri her şeyle ilgili bağlantı kurarak oyunlar ve yaratıcı

etkinlikler ile pekiştirdiler.



İngilizce

“Ailemiz” temasına başladığımız küçük grup öğrencilerimiz ile bu

hafta kitabımızdaki karakterleri konu alan bir hikâye okuyup

hikâyemizle ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.



Müzik

Müzik dersimizde bu hafta bütün sınıflarla “Ataürk Haftası”

dolayısıyla piyano eşliğinde şarkılar öğrenildi. Öğrendiğimiz

şarkıları hazırlık sınıfı öğrencileri, bizim için hazırlanmış olan atrium

salonunda müzik öğretmenimiz yönetiminde seslendirdi.



Müzik



Satranç

Satranç dersinde bu hafta taşların yerleri ve özelliklerini bilmecelerle

pekiştirdik.



Satranç



GEMS

GEMS etkinliklerimizde bu hafta küçük grup öğrencilerimiz örüntü

kavramı ile tanıştılar. Renkli ayıcıklarımızla verilen kural

doğrultusunda örüntüler oluşturdular. “Ayıcıklar Parkta” sözel

yönerge alma çalışmamızı tamamladık ve kanıt çalışmamızı yaparak

pekiştirdik.

Orta gruplar ile STEAM etkinliklerine paralel olarak “Paraşüt

Yapalım” deneyimizi gerçekleştirdik. Okulumuzun farklı

yükseklikteki alanlarından paraşütümüzü atarak yer çekimi kuvvetini

deneyimledik.

Büyük gruplar ile grafik çalışması yaptık. Nesnelerle grafik oluşturup

tablo üzerinde grafik sonuçlarını değerlendirdik. Unifix küplerimizle

toplama işlemlerine devam ettik.



GEMS



GEMS



GEMS



GEMS



Kulüpler

Orta grup Bale Kulübü öğrencilerimizle bu hafta temel bale

hareketlerimizi öğrenmeye devam ettik.

Orta grup öğrencilerimiz yeni dans figürleri öğrenmeye devam

ediyor.



Kulüpler

Orta grup öğrencilerimizle bu hafta jimnastik hareketlerini grupça da

yapabileceğimizi öğrendik.



1. Sınıflar 

Ulu Önder Atatürk’ü andığımız, Ata’mıza olan saygı ve sevgimizi

sergilediğimiz, onu asla unutmayacağımızı gösterdiğimiz bir hafta

yaşadık. Atatürk gibi düşünmenin ne kadar doğru olduğunu, onun

yaşamımızın her alanında var olduğunu bir kez daha kavramaya

çalıştık. 8 Kasım Cuma günü çiçeklerimizi saygı ile Atatürk’ümüze

sunduk. O’na duyduğumuz sevgi ve özlemi bir kez daha hissettik.

Müzik dersinde öğrendiğimiz "Çocuk Kalbimle Atatürk" şarkısını

abla ve ağabeylerimize söyledik. Severek hazırladığımız “Ata’m

İzindeyiz” başlıklı panomuzun önünde fotoğraf çekmeyi de

unutmadık.



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



1. Sınıflar 



2. Sınıflar 

2. sınıf öğrencilerimiz; hayat bilgisi dersinde “Atatürk'ün hayatıyla ilgili

olaylar ve olgular bilgisi ve Atatürk'ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi

duyuş” kazanımları doğrultusunda “Dış Basında Atatürk”, “Atatürk

İlkeleri”, “Atatürk İnkılâpları” ve “Atatürk’ün Hayatı” konu başlıklarından

oluşan sınıf panoları hazırladılar. İstasyon çalışması yaparak konularını

panoda işleyen öğrencilerimiz “Pano Dersi” adını verdikleri bu çalışmayı

severek tamamladılar. .



2. Sınıflar 



2. Sınıflar 



3. Sınıflar 

SÖZCÜK TÜRETME

Bu hafta 3.sınıf öğrencilerimiz, kelime dağarcıklarını

zenginleştirme çalışması yaptılar. Bildikleri basit kelimelerin

sonuna farklı ekler getirerek yeni kelimeler türettiler. Böylece farklı

anlamlar taşıyan birçok kelime öğrenmiş oldular. Oyun kartlarını

kullanarak sözcük türetme oyunu oynadılar ve öğrendiklerini

pekiştirdiler.



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



3. Sınıflar 



4. Sınıflar 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Büyük Atatürk’ün,

aramızdan ayrılışının 81. yılındayız. 10 Kasımların Atatürk’ün 57

yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve

kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi

büyüktür. Atamızın bize ve ülkemize kazandırdıklarının mutluluğu

ile yeni bir 10 Kasım’ı yaşıyoruz.

4.sınıflar olarak Atatürk’e yazdığımız şiirlerimizi okul

koridorumuzda yer alan panomuzda sergiledik. Yüce Atatürk’ün

ölümünün 81. yıldönümünde, her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da

Ata'mızı yine sevgi ve saygı ile anıyoruz.



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



4. Sınıflar 



Yabancı Diller 

İlkokul 1. sınıflar, “My Favourite Animal” temalı ödevlerini

öğrendikleri kalıp ve yapılarla arkadaşlarına sundular. Öğrenilmesi

hedeflenen kelime çalışmaları için uyguladığımız oyun ve

etkinliklerle keyifli vakit geçirdiler. Ayrıca “Cross-curricular”

konumuz olan kurbağaların yaşam döngüsünü- “Life Cycle of A

Frog” -gösteren bir çalışma tamamladılar.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Bu hafta 2. sınıflarımız İngilizce dersinde, öğrendikleri hedef

kelimeleri farklı başlıklar altında kategorilere ayırmayla ilgili bir

grup oyunu oynadılar. Okulumuzdaki “Mural” çalışmalarını

gördüler ve farklı çalışmaların videosunu izlediler. Ayrıca en

sevdikleri hayvanlar hakkında hazırladıkları poster çalışmalarını

arkadaşlarına sundular.



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 



Yabancı Diller 

Bu hafta 3. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde çeşitli oyun ve

etkinliklerle tekrar ve pekiştirme çalışmaları yaptılar.



Yabancı Diller 



Müzik

İlkokul 1 ve 2.sınıf öğrencilerimiz, Atatürk Haftası kapsamında,

müzik derslerinde öğrendikleri Atatürk ile ilgili şarkıları

okulumuzun etkinlik alanları olan oditoryum ve zemin kat konser

alanında ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine seslendirdiler.



Müzik



Bilişim Teknolojileri

Bu hafta 2 ve 3.sınıf öğrencilerimiz ile bilişim teknolojileri dersinde

Scratch programı kullanarak "Piyano Çalma Uygulaması" yaptık.

Klavyeden "A,S,D,F,G,H,J,K" tuşlarını yazdığımız program ile

"Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do" notalarına eşitleyerek klavye ile

şarkılar çaldık.



Bilişim Teknolojileri



Bilişim Teknolojileri



Beden Eğitimi

Bu hafta ilkokul 3. sınıflarımızla top oyunlarında voleybol branşına

özgü temel teknik becerileri içeren çalışmalar yaptık.



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



Beden Eğitimi



GEMS

1. sınıflar bu hafta GEMS dersinde “Tangram” adlı çalışma ile hem

eğlendiler hem de öğrendiler.



GEMS



GEMS

2. sınıflar bu hafta GEMS etkinliğinde “Sihirli Meyveler ile

Zihinden Toplama İşlemleri” adlı çalışmayı gerçekleştirdiler.



GEMS

3. sınıflar bu hafta GEMS dersinde "Dominolar İle Kare Bulmaca"

adlı etkinlikte zihinden toplama ve çıkarma işlemleri yaptılar.



GEMS



Fen Laboratuvarı

3. sınıf fen bilimleri laboratuvar dersinde, esnek maddeler ve

özellikleri hakkındaki deneyde öğrencilerimiz esneklik sınırını

keşfettiler.



Fen Laboratuvarı



Fen Laboratuvarı

4.siniflar bu hafta fen bilimleri laboratuvar dersinde

'besinlerimiz'adli çalışma ile besin piramidi oluşturdular. Besin

çeşitlerini ve bu besinlerin görevlerini öğrenirken çok eğlendiler.



Fen Laboratuvarı



Kulüpler

İngilizce drama dersinde 2. sınıflarımızla bu hafta "Big Book" kitap

serimizden bir kitap seçtik ve birlikte canlandırarak kitabımızı

okuduk. Okuduğumuz hikâyeyi birbirimize anlattık. Ardından

bahçede İngilizce drama öğrencilerimizin hazırladıkları kuklalı ve

kostümlü kısa doğaçlamalara yer verdik.



Kulüpler



Kulüpler

Ebru ve Karikatür Kulübümüzde, ilkokul 1 ve 2. sınıf

öğrencilerimizle ebru sanatında çiçek yapım tekniklerini öğrendik

ve uyguladık.



Kulüpler



Kulüpler



Kulüpler

İlkokul 1.sınıflar Satranç Kulübü'nde bu hafta satranç saati

kullanmayı öğrendik. Böylece oyunlarımızda zamanımızı nasıl iyi

yöneteceğimizi kavradık.



Kulüpler



Kulüpler

Bu hafta 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz ile Robotik Kulübü’nde

Arduino programı aracılığıyla 0-180 derece arasında dönüş

yapabilen servo motorun yazılımını yazarak motorumuzu

çalıştırdık.



Kulüpler



Kulüpler



Türkçe Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Yazım Kuralları” konusundan

“Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler” ve Noktalama İşaretleri”

konusundan “Nokta”yı etkinlikleriyle işlemeye başladılar. 10 Kasım

Atatürk’ü Anma Günü hazırlıklarını tamamladılar. “Atatürk Diyor

ki…” metnini etkinlikleriyle incelediler. Kütüphanede “Dağın Ayla

Buluştuğu Yer” kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, haftaya “Cümlede Anlam”

ünitesiyle başladılar. Ekim ayında severek okudukları “Türkü

Çocuk” kitabının çalışmalarını yanıtladılar. “Derleme”

kavramıyla tanışmak ve aile büyüklerinin yardımıyla derleme

yapacak olmaları öğrencilerimizi çok heyecanlandırdı. Yaratıcı

yazma ve düşünme becerileri dersinde “Sat, Sat, Sat” bölümünü

tamamlayan öğrencilerimiz, seçtikleri bir ürünün reklam metnini

yazdılar. Kütüphane dersinde “Ünsüz Youtuberın Günlüğü”

kitabını okumaya devam ettiler.



Türkçe Zümresi



Türkçe Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimiz, “Bir Mustafa Kemal Vardı”

şiirini içerik ve biçim yönünden incelediler. Kahoot uygulaması

aracılığıyla “Haber ve Dilek Kipleri” konusunu pekiştirmeye

yönelik bir çalışma yaptılar. Anı türünün özelliklerini kavrayarak

bu türle ilgili yazma çalışması yaptılar. Kütüphanede “Esrarengiz

Kelimeler” kitabını okudular.



Türkçe Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimiz, “Cümlenin Ögeleri” konusuyla

ilgili çalışmalarına başladılar.



Matematik Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Parantezli İşlemler”

konusunu içeren “Puzzle” etkinliğini uygulayarak konuyu

eğlenerek pekiştirdik.



Matematik Zümresi

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerimizle bu hafta 1’den 60’a kadar

sayarken eş zamanlı olarak 4 ve 5’in katlarında el çırpmalarını

istedik. Öğrencilerin aynı anda el çırptıkları sayıları belirleyerek

ve blokları üst üste koyarak “Ortak Çarpan”ları keşfetmelerini

sağladık. "Ortak Bölen" konusunda da hazırladığımız “Doğum

Günü Partisi” adlı video üzerinden öğrencilerin en büyük ortak

bölen kavramını anlamalarını sağladık.



Matematik Zümresi



Matematik Zümresi

Ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Rasyonel Sayılarda

Sıralama ve Karşılaştırma” ve “Rasyonel Sayılarda Toplama ve

Çıkarma İşlemleri” konularını işledik ve konu ile alakalı sorular

çözdük.



Matematik Zümresi

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Veri Analizi” konusunu

işledik. “Olasılık” konusuna giriş yaptık. Örnek soru çözümleriyle

kazanımları pekiştirdik.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle bu hafta, “Tarihi Varlıklarımız”

konusu dâhilinde ülkemizdeki tarihî eserler hakkında bilgiler

edindik. “Soruyorum- Uygarlıkları Öğreniyorum” temalı kutu ve

akıllı tahta üzerinden etkileşimli oyun etkinliği gerçekleştirdik.

“Kültür ve Miras” ünitesi konuları kapsamında “Miniatürk” gezi,

gözlem ve inceleme etkinliğini gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin

kanıtlara dayanarak 3000 yıllık eserlerin bire bir örneklerinin

küçültülmüş hâlini görerek ne kadar köklü bir zenginliğe sahip

olduğumuzu ve tarihi mirası, doğal güzelliklerimizi korumanın

önemini kavradıklarını gözlemledik. Gezi, tarihin izini süren

öğrencilerimizde heyecanlı ve keyifli bir süreç olarak

değerlendirildi.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

“İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı” konularını işledik. Kültür ve

Miras” ünite konuları kapsamında “Türk ve İslam Eserleri

Müzesi” gezisi ile konularımıza ön hazırlık yaptık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

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

yükselme dönemi padişahlarının dönemlerindeki faaliyetleri

inceleyerek gelişen sınırları harita üzerinden inceledik. Sınırlar

genişledikçe artan nüfus karşısında halka uygulanan istimalet,

iskan ve millet sistemi gibi politikaları “İnsanı Yaşat Ki Devlet

Yaşasın” sözü üzerinden tartıştık. Bu dönemdeki sınır komşuları

ile olan ilişkileri değerlendirerek Osmanlı Devleti’nin dış

politikasında uyguladığı adımları yorumladık.



Sosyal Bilgiler Zümresi

Ortaokul 4. sınıf öğrencilerimizle bu hafta “Milli Uyanış:

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesine ait “Büyük Millet

Meclisi Açılıyor, Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan

Ayaklanmalar, Yok Hükmünde Bir Antlaşma: Sevr Barış

Antlaşması” konularını işledik. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan

sonra işgal edilen yerler ve kurulan yararlı ve zararlı cemiyetlerin

harita çizimlerini gerçekleştiren öğrencilerimiz konuyu bir kez

daha pekiştirme fırsatı yakaladılar. Ayrıca bu hafta GPÇ-10

çalışmalarını kontrol ettik.



Sosyal Bilgiler Zümresi



Sosyal Bilgiler Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 1. sınıf öğrencilerimizle fen bilimleri dersinde bu

hafta “Canlılar Dünyası” ünitesine ait omurgasız ve omurgalı

hayvanlar konuları işlendi. Laboratuvarda bulunan

dondurulmuş hayvan örneklerini inceleyerek konuyu

pekiştirmiş oldular.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde bu

hafta “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi kapsamında yapılan

laboratuvar çalışmasında dana kalbini keserek kalbin yapısı

ve çalışma prensibi hakkında öğrenilen kazanımları

pekiştirdiler. Bu etkinlikte özellikle kalbin odacıklarını, kalp

üzerinde bulunan ana damarlar ve kalp kaslarının yapısını

incelediler. Ayrıca insan vücudu modeli üzerinde dolaşım ve

sindirim sistemlerini inceleme fırsatı buldular.



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 ve Bölünmeler” ünitesini tamamlayarak aynı üniteye ait

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu "Beceri Temelli

Soruları" çözdüler. Ayrıca “Kuvvet ve Enerji” ünitesine başlangıç

yaparak kütle ve ağırlık kavramlarını öğrendiler.



Fen Bilimleri Zümresi

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

ünitemiz basınç konusunu çözdükleri sorularla tekrar ederek

"Basıncın Uygulama Alanlarını ve Gaz Basıncı" ile ilgili

kazanımları yaptıkları deney etkinlikleri ile pekiştirdiler.



Fen Bilimleri Zümresi



Fen Bilimleri Zümresi



Bilişim Teknolojileri Zümresi

Bu hafta 5 ve 6.sınıf öğrencilerimiz ile "App Inventor Programı"nı

kullanarak tasarımını ve kodlamasını tamamen öğrencilerimizin

yaptığı “Kronometre” uygulaması yaptık. Özellikle değişken

kavramı üzerinde durarak değişkenlerin alabileceği sayısal, sözel

ve check (true-false) değerlerini öğrendik.



Bilişim Teknolojileri Zümresi



STEAM Kulübü

Bu hafta 5 ve 6. sınıflar STEAM Kulübü ve 7 ve 8. sınıflar

Robotik – Maker Kulübü öğrencilerimiz ile joystick ile dönüş

yapabilen servo motor tasarladık. X koordinatlarından aldığımız 0-

1023 arasındaki analog değeri 0-180 dereceye eşitleyen map

komutunu öğrendik.



STEAM Kulübü



STEAM Kulübü



Robotik - Maker Kulübü



Robotik - Maker  Kulübü
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