5 YAŞ GRUBU: Bu hafta “Suyun Döngüsü ve Hayatımızdaki Önemi” temamızı işledik. Suyun dünya üzerindeki
tüm canlıların yaşam kaynağı olduğu hakkında sohbet ettik. Yağmur nasıl oluşur? Buharlaşma nedir?
Sorularına yanıtlar aradık. “ Temiz bir dünya” adlı resim çalışması gerçekleştirdik.
6 YAŞ GRUBU: “GEMS KURBAĞALAR” temamıza; Kurbağalar hakkında ne biliyorum? ve Ne öğrenmek
istiyorum? sorularına yanıt arayarak başladık. Kurbağaların yaşam döngüsü, yaşam alanları ve beslenme
şekilleri hakkında bilgi edindik. İlk kurbağa resmim ve simetri çalışmalarına yer verdik.

HAYAT BİLGİSİ : Aile kavramı açıklanarak anne, baba, kardeş, dede ve nine gibi kişilerin isimleri ve belirgin
özellikleri üzerinde duruldu. Aile içi işbirliği ve dayanışmanın aile düzenine katkıları anlatıldı.
TÜRKÇE: S ve B sesleri verildi.Okuma kitabımızın S ve B sesi ile ilgili sayfaları okutuldu.Dikte çalışması
yapıldı.
MATEMATİK : Toplama, toplam, toplanan, eşit, artı kavramları verildi.( +, = ) sembolleri tanıtıldı.Yan yana ve
alt alta toplama işlemi yaptırıldı.

HAYAT BİLGİSİ : Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını fark etmesi sağlandı.
TÜRKÇE : Dinlediği/izlediği metni anlatma çalışmaları yapıldı. Görselden hareketle bilmediği kelimeleri ve
anlamlarını tahmin ederek sözlükten tahminleri ile gerçek anlamlarını karşılaştırma etkinlikleri yapıldı. Kimlik
bilgilerini (adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi vb.) içeren formları doldurmaları sağlandı.
MATEMATİK : Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme ve tahmini işlem sonucuyla
karşılaştırma etkinlikleri yapıldı.

HAYAT BİLGİSİ : Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.
Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir
TÜRKÇE : ‘’ORMANLAR KRALI’’ metni işlendi.
Dil Bilgisi: BETİMLEME
MATEMATİK : VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME
Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler
yapar ve yorumlar.
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren
problemleri çözer.
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur yorumlar ve elde ettiği veriyi düzenler.
FEN BİLİMLERİ : Maddeyi Niteleyen Özellikler. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel
özellikleri açıklar.

TÜRKÇE “SEVMEK MUTLULUKTUR” adlı şiir ile okuma anlama çalışmalarıyla "de" ve "ki" Bağlaçlarının
Yazımı ile ünlemin kullanıldığı yerler.
MATEMATİK En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı sayıya bölmeyle son üç basamağı sıfır olan en
çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden bölme.
FEN BİLİMLERİ Kuvvetin cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik
deneyler yapma.
SOSYAL BİLGİLER Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Manevi temizliğin ne olduğunu kavrama ile Allah’ın sevgisini kazanmada
temizliğin önemini yorumlama
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ Hak ve özgürlüklere saygı gösterme.
TRAFİK GÜVENLİĞİ Ulaşım araçlarını çeşitli özellikleri açısından karşılaştırma kazanımlarına yönelik etkinlik
ve çalışmalar yapıldı.

TÜRKÇE
5.SINIF: ‘‘Cümlede Anlam” konusuna devam edildi. Karşılaştırma Cümlesi, Öznel ve Nesnel Anlatım, Duygu
İçeren İfadeler konuları işlendi. Okuma saatinde ‘‘Küçük Prens’’ kitabı okundu.
6.SINIF: Karşılaştırma,Benzetme,Abartma,Duygu (pişmanlık,azımsama,küçümseme,beğeni…)
Cümleleri;Öznel-Nesnel Cümleler anlatıldı.Amaç-Sonuç,Koşul-Sonuç,Neden-Sonuç cümleleri tekrar edildi.
Masal Masal İçinde okuma kitabımıza başlandı.
7.SINIF:”Ek Eylem” tekrar edildi.”Eylemde Yapı” konusuna başlandı.Okuma saatinde ”Kolaysa Ağlama”
kitabı okundu.
8.SINIF: Ara tatilde verilen ödevler kontrol edildi. ‘’Parçada Anlam’’ konusuna devam edildi.

MATEMATİK
5.SINIF: Kesirler işlemler konusu işlendi.
6.SINIF: Kesirlerde bölme işlemi konusu işlendi.
7.SINIF:Rasyonel sayı problemleri işlendi.
8.SINIF:Olasılık konusu işlendi.

FEN BİLİMLERİ
ANASINIFI 6 YAŞ GRUBU: Fen Deney derslerinde, Bir Kurbağanın Yaşam Döngüsü etkinliği yapıldı.
4.SINIF: Fen deney derslerinde, Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri konusuyla ilgili olarak
etkinlikler yapıldı.
5.SINIF: Sürtünme Kuvveti konusunda pekiştirme etkinlikleri yapıldı.
6.SINIF: Boşaltım Sistemi konusu tekrar edilerek, Kuvvet konusuna giriş yapıldı.
7.SINIF: Enerji ve İş Kavramı İlişkisi, Kinetik ve Potansiyel Enerji konuları işlendi.
8.SINIF: Asit- Baz konusu işlendi.

SOSYAL BİLGİLER
5.SINIF: “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ünitesi “ Doğal Afetler ve Çevre Sorunları” konusu işlendi.
6.SINIF: ”İnsanlar, Yerler ve Çevreler” Ünitesi “ Dünyanın Neresindeyim? “ konusu işlendi.
7.SINIF: “Osmanlı’dan Kalan Mirasımız” konusu işlendi.
8.SINIF: “Kurtuluş Savaşı’ ndaki Cephelerimiz “( Doğu ve Güney cepheleri) işlendi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5.SINIF: İhlas suresi ve anlamı konusu işlendi.
6.SINIF: Namaz ibadetinin önemini ve kılınışını bilir.
7.SINIF: Hac ve Umre ibadetini ve önemini açıklar.
8.SINIF: Din,birey ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklar.

BİLİŞİM VE KODLAMA
ANASINIFI 5 YAŞ: “Kids Doodle” ile ışıklı resimler çizme ve boyama tablet uygulaması yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ: “Kids Doodle” ile ışıklı resimler çizme ve boyama tablet uygulaması yapıldı.
1.SINIF: “Animal-line “ akıl yürütme uygulaması kullanıldı.
2.SINIF: “Makey Makey “ kiti ile çalışıldı, oyun hamurlarından yapılan düğmelerle piyano uygulaması
kullanıldı.
3.SINIF: Sınıf Fotoğraf Albümü tasarım çalışması yapıldı.
4.SINIF: Code.org etkinliği yapıldı
6.SINIF: Google Slaytlar ile Slayt ekleme, Resim Ekleme ve Metin kutusu ekleme seçenekleri işlendi

GÖRSEL SANATLAR
ANASINIFI 5-6 YAŞ: Geometrik biçimleri kullanarak 3d portre çalışması yaptık.
1.SINIFLAR :Figür mekan ilişkisini öğrendik ve basit perspektif konusuna giriş yaptık.
2.SINIFLAR :Suluboya tekniğini kullanarak kolaj çalışmalarımıza başladık.
3.SINIFLAR :Perspektif konusuna giriş yaptık.
4. SINIFLAR: Resimde kontur çizgisi ve gölgeleme teknikleri kullanıldı.
6. SINIFLAR: Geleneksel el sanatları örneklendirilerek; çini mozaik boyamaları yapıldı.
7. SINIFLAR: Çift ve Üç kaçışlı perspektif çalışmaları yapıldı.
BEDEN EĞİTİMİ
ANASINIFI 5-6 YAŞ: Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirmeye yönelik çalışmlar yapıldı.
1.SINIFLAR: Fek kartındaki yuvarlama tutma oyunu oynatıldı.
2.SINIFLAR: Yer değiştirme hareketlerinden yürüme ve yuvarlanma yapıldı.
3.SINIFLAR: Birleştirilmiş hareketlerden atma ve vurma yapıldı.
4. SINIFLAR: Beslenme pramidi.
5.SINIFLAR: Sağlıklı beslenme-Sağlıklı yaşam.
6. SINIFLAR: :Sağlıklı beslenme-Sağlıklı yaşam.
7.SINIFLAR: : Sağlıklı beslenme-Sağlıklı yaşam.
8.SINIFLAR: Sağlıklı beslenme-Sağlıklı yaşam.
MÜZİK
ANASINIFI 5 YAŞ: Ceviz Adam şarkısı öğretildi.
ANASINIFI 6 YAŞ : Ceviz Adam şarkısı öğretildi.
1.SINIF : La notasının dizek üzerindeki yeriyle ilgili alıştırmalar yapıldı.
2.SINIF: Si notasının dizek üzerindeki yeriyle ilgili alıştırmalar yapıldı.
3.SINIF : Dizek üzerinde nota çalışmaları yapıldı.
4.SINIF : “can can polka” adlı şarkı çalışıldı.
5.SINIF: Gitar öğrencileri ile etüt çalışıldı.
6.SINIF:. Orkestra sınıfı ile etüt çalışıldı.
7.SINIF : Orkestra sınıfı ile “Romance” şarkısı çalışıldı.
8.SINIF : Gitar da gam çalışıldı.

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ
ANASINIFI 6 YAŞ : Piyon ve atın hareketi birlikte çalışıldı.
1.SINIF : Bir oyun üzerinden taşların hareketleri ve diğer kurallar tekrar edildi.
2.SINIF: Bir oyun üzerinden iyi hamle, kötü hamle ve taşların değerleri konularıyla ilgili örnekler gösterildi.
3.SINIF : Mangala oyununun kuralları öğretildi. Örnek oyun izlenerek dört temel kural ve çeşitli planlar gösterildi.
4.SINIF : Mangala oyun kuralları öğretildi. Örnek oyun üzerinden dört temel kural ve çeşitli planlar gösterildi.
5.SINIF: Mangala oyun kuralları gösterildi. Örnek oyun üzerinden temel kurallar ve stratejiler anlatıldı. Uygulama
yapıldı.
6.SINIF: Mangala oyunu öğretildi. Örnek oyun üzerinden temel kurallar anlatıldı ve oyun pratiği çalışıldı.
7.SINIF : Mangala oyunu öğretildi. Örnek oyun üzerinden temel kurallar anlatıldı ve uygulama yapıldı.

ANASINIFI 5 YAŞ: yeni ünitemiz olan ‘’my family’’ ile ilgili flashcard oyunları oynadık. Hikaye okuduk.
Parmak kuklalar yaptık ve’’finger family’’şarkısını söyledik. Kitap çalışması yaptık.
ANASINIFI 6 YAŞ : Yeni ünitemiz olan “Outdoor Toys” ve “Instruments” ile ilgili flashcard oyunu oynadık.
Konu ile ilgili videolar izledik. Sevdiğimiz karakterlerin maskesini yaptık.
SKILLS: Yeni ünitemiz olan “Outdoor Toys” ( dış mekan oyuncakları) ve “Instruments” (temel
enstrümanlar) kelime bazında flashcardlar yardımıyla verildi.Konu ile ilgili videolar izlendi, şarkılar
dinlendi.Oyunlarla kelimelerin pekişmesi sağlandı.
1.SINIF : “Who’s in your family?” ünitemize başladık. Aile bireylerini tanıdık, ilgili alıştırma ve etkinlikleri
yaptık. Kısa hikayeler dinledik ve ilgili soruları cevapladık. Ünite oyunlarını oynayarak öğrendiğimiz kelime
ve yapıları pekiştirdik.
2.SINIF: Tatil ödevlerini birlikte konrol ettik. Hayvanları dört farklı şekilde gruplandırıp özellikleriyle ilgili
alıştırmalar yaptık. Üniteyi pekiştirme amaçlı öğrendiğimiz konuları tekrar ettik.
SKILLS: 3.ünitemiz olan “CLOTHES” (kıyafetler) konusuna giriş yapıldı.Flashcardlar yardımıyla öğrencilerin
önceden öğrendikleri temel kıyafet isimleri hatırlatıldı.Ünitenin kelimeleri ve cümle yapıları defterlere
yazdırıldı.
3.SINIF : Tatil ödevlerini birlikte konrol ettik. Daha sonra “Daily Tasks” ünitemize başladık. Hedef
kelimeleri öğrendik. Konuyla ilgili metinleri dinleyip alıştırmaları tamamladık. Saatleri öğrendik.
Günümüzü saatleri kullanarak yazılı ve sözlü olarak ifade ettik.
4.SINIF : Past Continuous Tense konusuna geçlldi. Örnek cümleler öğrencilerin defterlerine yazdırıldı. Acil
durum kelimeleri öğretildi.
5.SINIF: 3. üniteyi sonlandırdık. past tense ile olumlu olumsuz cümle kurmayı öğrendik. Alıştırmalar ve
okuma parçaları ile pekiştirildi. ( Main course Emel TEMÜR)
Countable/uncountable konusu tekrar edildi. 4. ünite bitirildi. (Main course)

6.SINIF:. Haftaya tatilde verilen ödevin kontrolü ile başlandı. Hafta boyunca Student’s Book ve
Workbook’taki ünite tekrarı kısımları tamamlanarak önceki haftanın gramer ve kelimeleri tekrar edildi.
Kısa film ve animasyonlar ile konuşma becerileri pekiştirildi.
7.SINIF :“If ,when,unless,until,as soon as,” ile yapılan şartlı cümleler konusu tekrarlandı.Bu konuyla ilgili
alıştırmalar yapıldı. “Giving advice” konusu ile ilgili kelimeler çalışıldı.
8.SINIF : LGS: 3. ünite olan ‘’In the kitchen’’ ile ilgili tüm test kitapları bitirildi. 4. ünite olan ‘’On the
phone’’ a giriş yapıldı. Kalıp cümleler ve kelimeler verildi.
Main course: ‘’You can’t miss it’’ konusuna giriş yapıldı. Giving directions ile ilgili yön, yol tarif etme ve
kelimeler çalışıldı.

İSPANYOLCA
5. SINIF: Haftanın günleri tekrar edildi. Saatler yapıldı günlük aktivitelerden konuşuldu.
6. SINIF: Tatilde verilen ödevlerin çözümü yapıldı.
7. SINIF: Karşılaştırma düzenli ve düzensiz fiilleri yapıldı.
8. SINIF: Karşılaştırma fiilleri yapıldı.

ALMANCA
5.SINIF: Ödev kontrolleri yapıldı. “klettern” (tırmanmak), “spielen” (oynamak,çalmak), “singen” (şarkı
söylemek gibi son öğrenilen fiillerin çekimleri (ben, sen, o) tekrarlandı ve örnek cümleler gösterildi.
6.SINIF: Derste ödevlerin kontrolü ve çözümü birlikte yapıldı. Okulda görülen derslerin isimleri
tekrarlandı. Ders programı hakkında konuşma örnekleri verildi. “finden” (bulmak), “lieben” (sevmek),
“hassen” (nefret etmek) gibi fiillerin çekimleri tekrarlandı ve örnek cümleler gösterildi.
7.SINIF: Genel konu tekrarları yapıldı. “haben” (sahip olmak) ve “sein” (olmak) fiillerinin geçmiş zaman
çekimleri tekrarlandı. Örnek cümleler yazıldı.
8.SINIF: Tatilde yapılanlar hakkında soru- cevap şeklinde konuşuldu.

PSİKOLOJİK
DANIŞMA VE
REHBERLİK
BİRİMİ

ORTAOKUL
7 Aralık 2018 tarihinde 8. sınıf öğrencilerimize konferans salonunda “Sınav Taktikleri, Test Teknikleri”
sunumu gerçekleştirildi.
Aralık ayı “Empati” konulu değerler eğitimi panomuz 5-C sınıfı ile birlikte hazırlandı.

ETKİNLİKLER
VE
DUYURULAR

ETKİNLİKLER
03-07 Aralık 2018 tarihlerinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında LÖSEV Kermesi düzenlendi.
05 Aralık 2018 tarihinde Lösev semineri yapıldı.
07 Aralık 2018 tarihinde Anasınıfı öğrencilerine Yazar Etkinliği yapıldı.

DUYURULAR
10-24 Aralık tarihleri arasında Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında “Üşüyen Çocuk Kalmasın”
kampanyası başlatıldı.

