
5 YAŞ GRUBU: Bu hafta GEMS: FİLLER teması kapsamında; “Büyük Göç” belgeseli izlendi. Kağıt tabaklarla “fil” 
sanat etkinliği yapıldı. Son olarak” Filler hakkında neler öğrendik?” sorusuyla öğrendiklerimizi pekiştirdik. 

“Sevimli Kaşifler 3” kitabımızdan çalışmalar yaptık. 

6 YAŞ GRUBU: Bu hafta “Dünyamız-Uzay - Yeni Yıl”  temamıza giriş yaptık. “Dünyamızın şekli nasıldır? ve 
Uzay nedir? Uzaya gidebilir miyiz?” sorularından yola çıkarak beyin fırtınası yaptık. Boyama ve kesme tekniği 
ile astronot çalışması yaptık. Gökyüzünde neler var? şarkısını öğrendik. 

“Matemati 1 ve Çizgi Çalışmaları” kitaplarımızdan çalışmalar yaptık. 

 

HAYAT BİLGİSİ : Evde aile bireyleriyle iletişim kurarken duygularını, düşüncelerini ve isteklerini nezaket 
kuralları çerçevesinde uygun ses tonu, mimik ve kelimelerle dile getirmesi gerektiği açıklandı. 

Oyun oynama, ders çalışma, dinlenme, uyuma, beslenme, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte nitelikli zaman 
geçirme ile kitle iletişim araçlarını kullanma gibi işlere ayrılan süre üzerinde duruldu. 

 TÜRKÇE: G-Ş-C sesleri verildi.Öğrenilen seslerle hece ,kelime ve cümleler oluşturma ve yazma çalışması 
yapıldı.Cümle sonuna (.)nokta ve (?) soru işareti koyma üzerinde duruldu.Kısa metinler yazdırılıp 
okutuldu.Dikte çalışmaları yapıldı.  

MATEMATİK: Toplama işleminin aynı türden nesneleri (toplanabilir olanları) bir araya getirme, ekleme 
anlamları modelleme çalışmalarıyla fark ettirildi. İçinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları 
yoluyla öğrencilerin yeterince deneyim kazanmalarına özen gösterildi. Toplama işleminde toplananların 
yerleri değiştiğinde sonucun aynı olduğu sezdirildi .  

 

HAYAT BİLGİSİ : Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark 
etmesi sağlandı. 

TÜRKÇE  : Dinlediklerinin ve izlediklerinin konusunu belirleme çalışması yapıldı. Kelimelerin zıt anlamlarını 
tahmin etmesi sağlandı. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirleme çalışmaları yapıldı.  

MATEMATİK  : Doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemlerin çözümü sağlandı. 

 

HAYAT BİLGİSİ : Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır. 

TÜRKÇE : ‘’ HAYAT TAMİRCİSİ’’metni işlendi.  EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER, ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 

MATEMATİK  : Çarpma işleminin kat anlamını açıklar. Çarpım tablosunu oluşturur. 

İki basamaklı bir doğal sayı ile en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayı ile bir 
basamaklı bir doğal sayıyı çarpar. 

FEN BİLİMLERİ :Maddenin Hâlleri.   Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır. 

 



 

TÜRKÇE   KAŞAĞI” adlı metinle, anlama, konuşma ve yazma çalışmalarıyla cümlenin konusu ve vermek 
istediği düşünce ve cümledeki duygu ve yargılar fark etme. 

MATEMATİK  Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözme. 

FEN BİLİMLERİ  : Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklama 

SOSYAL BİLGİLER Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere 
aktarma 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıma    

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ “HAK ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK” Tema değerlendirme 
soruları çözülerek genel tekrar  

TRAFİK GÜVENLİĞİ  Trafikte geçiş ̧üstünlüğü olan taşıtları tanıtma kazanımlarına ulaşma çalışmaları yapıldı. 

TÜRKÇE 

5.SINIF: ‘‘Cümlede Anlam’’ konusuna devam edildi. Söz Sanatları (Abartma, Konuşturma) işlendi. Okuma 
saatinde ‘‘Küçük Prens’’ kitabı okundu. 

6.SINIF: 

7.SINIF:”Fiilde Yapı” konusuna devam edildi.Okuma saatinde “Kolaysa Ağlama” kitabı okundu. 

8.SINIF: “Cümlenin Ögeleri” işlendi. Konuyla ilgili test çözüldü. Anlaşılmayan kısımlar üzerinde duruldu. 

MATEMATİK 

5.SINIF: Kesirler konusu bitti, ondalık gösterim konusuna giriş yapıldı. 

6.SINIF: Ondalık gösterim konusuna giriş yappıldı. 

7.SINIF:Eşitlik ve Denklem konusuna giriş yapıldı.  

8.SINIF:Denklem ve Özdeşlik konusuna giriş yapıldı, önemli özdeşlikler incelendi. 

FEN BİLİMLERİ 

ANASINIFI 6 YAŞ GRUBU: Fen deney derslerinde bu hafta Aralık ayı MAD SCIENCE etkinliği yapıldı. 

4.SINIF: Fen deney derslerinde bu hafta Aralık ayı MAD SCIENCE etkinliği yapıldı. 

5.SINIF: Maddenin Hal Değişim konusu işlendi. Aralık ayı MAD SCIENCE etkinliği yapıldı. 

6.SINIF: Sabit Süratli Hareket konusu işlendi. 

7.SINIF: Maddenin Tanecikli Yapısı konusuna giriş yapıldı. 

8.SINIF: Maddenin Isı ile Etkileşimi ve Türkiye’de Kimya Endüstrisi konuları işlendi. 

 



 

SOSYAL BİLGİLER 

5.SINIF: “Bilim İnsanları ve Ortak  Özellikleri” konusu işlendi. 

6.SINIF: “ Farklı İklim ve Yaşam Tipleri” konusu işlendi. 

7.SINIF: Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz- Ülkemizde Nüfus Yoğunluğu işlendi. 

8.SINIF:Kurtuluş Savaşı’ndaki Cephelerimiz-Batı Cephesi Savaşları işlendi. 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

5.SINIF: Ramazan orucu ve ramazan ile ilgili kavramlar işlendi. 

6.SINIF: Cuma Namazı, Ezan ve Kamet konuları işlendi. 

7.SINIF: Hz.İsmail’in (as) hayatı işlendi 

8.SINIF: Din, Birey ve Hayat konusu işlendi. 

BİLİŞİM VE KODLAMA 

ANASINIFI 5 YAŞ: Yeni yıl ağacı süsleme ve kardan adam tasarlama uygulamalarını kullandık. 

ANASINIFI 6 YAŞ: Yeni yıl ağacı süsleme ve kardan adam tasarlama uygulamalarını kullandık. 

1.SINIF:  Çizim programında çalışıldı, kardan adam resmi çizildi, fırça, püskürtme araçlarının kullanımı 
öğretildi. 

2.SINIF: code.org ta çalışıldı. Her öğrenci tamamlamadığı derslerinde kaldığı yerden ilerledi. 

3.SINIF: Internet’ten gelişmiş görsel arama yöntemleri çalışıldı. 

4.SINIF:Yeni yıl temalı blok tabanlı scratch kodlama etkinliği yapıldı 

6.SINIF: Yeni yıl temalı 5 slayt içeren google drive  sunumu hazırlandı 

GÖRSEL SANATLAR 

ANASINIFI 5 YAŞ:  Geometrik biçimlerden ev , ağaç, hayvan v.b figürleri oluşturma çalışmaları yapıldı. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Geometrik biçimlerden ev , ağaç, hayvan v.b figürleri oluşturma çalışmaları yapıldı. 

1.SINIFLAR : Figür-mekan ilişkisi ile çizdiğimiz çalışmalar tamamlandı. 

 2.SINIFLAR : Tek kaçışlı basit perspektif konusuna giriş yapıldı. 

3.SINIFLAR : Tek kaçışlı pespektif-kolaj konusunda yapılan çalışmalar tamamlandı. 

4. SINIFLAR:  Yeni yıl temalı resim çalışmaları yapıldı. 

6. SINIFLAR:  Yeni yıl temalı resim çalışmaları yapıldı. 

7. SINIFLAR:  Yeni yıl temalı kart çalışmaları yapıldı. 

 



 

BEDEN EĞİTİMİ 

ANASINIFI 5-6 YAŞ: Atmalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilmeye yönelik 
çalışmalar yapıldı. 

1.SINIFLAR: Yer değiştirme hareketleri fek kartından stafet oyunları oynatıldı. 

2.SINIFLAR: Birleştirilmiş hareketler fek kartından  bayrak yarışı yaptırıldı. 

3.SINIFLAR: Tüm fek kartlarından yararlanılarak oyunlar oynatıldı. 

4. SINIFLAR: Tüm fek kartlarından yararlanılarak oyunlar oynatıldı. 

5.SINIFLAR: Temel cimnastik duruşları. 

6. SINIFLAR:  Temel cimnastik duruşları. 

7.SINIFLAR: Temel cimnastik duruşları. 

8.SINIFLAR: Temel cimnastik duruşları. 

MÜZİK 

ANASINIFI 5 YAŞ: Piyano eşlikli şarkı söyleme çalışmaları yapıldı. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Piyano eşlikli şarkı söyleme çalışmaları yapıldı. 

1.SINIF : Si notasının dizek üzerindeki yeri öğrenildi. 

2.SINIF: Öğrenilen notalarla ilgili alıştırma yapıldı. 

3.SINIF : Melodika ile  nota değerleri çalışıldı  

4.SINIF : Melodika ile” jingle bells” şarkısı çalışıldı.  

5.SINIF: Gitar kulübü öğrencileri ile ezgisel çalışma yapıldı.  

6.SINIF:.Orkestra sınıfı ile etüt çalışıldı.  

7.SINIF : Orkestra ile “Vals” adlı şarkıyı çalıştık.  

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ 

ANASINIFI 6 YAŞ : Piyonlar kullanılarak karşılıklı oyun oynama pratiği çalışıldı. 

1.SINIF : Oyun başlangıcıyla ilgili temel prensipler anlatıldı ve oyun pratiği çalışıldı. 

2.SINIF: Satrançta basit saldırı ve savunma örnekleri gösterildi. Oyun pratiği çalışıldı. 

3.SINIF : Mangala oyununa devam edildi. Oyun kuralları tekrar edildi ve temel stratejiler anlatıldı. 

4.SINIF : Mangala oyununa devam edildi. Temel stratejiler anlatıldı.  

5.SINIF: Mangala turnuvasının ilk 2 turu oynandı. 

6.SINIF: Mangala turnuvasına başlandı. 

7.SINIF : Mangala turnuvasına başlandı. 

 

 

  



 

ANASINIFI 5 YAŞ: Bu hafta konumuz Yiyeceklerdi. Hedef kelimeler  flashcardlarla öğretildi. Konu ile ilgili 
şarkılar dinletildi ve hikaye okundu. Oyunlar oynadık ve kısa film izledik. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Yeni ünitemiz olan hayvanlar konusuna geçildi. Hedef kelimeler flashcardlar yoluyla 
öğretildi. Kitabın ilgili bölümleri yapıldı. Şarkılar ve flashcard oyunlarıyla öğrenilen kelimeler pekiştirildi. “I 
want to be an explorer” (Kaşif olmak istiyorum) adlı hikaye okundu. 

SKILLS: Bir önceki konularımız olan “Outdoor Toys & Indoor Toys” (dış-iç mekan oyuncakları) ve 
“Instruments” (müzik aletleri) tekrar edildi.Bu haftanın konusu olan “Animals” (hayvanlar) a geçiş 
yapıldı.Konunun kelimeleri flashcardlar yardımıyla verildi.Konuyla alakalı müzikler dinlendi,videolar izlendi 
ve oyunlarla kelimelerin pekişmesi sağlandı. 

 
1.SINIF : Bu haftaki konumuz kıyafetler. Konu ile ilgili kitap çalışması yapıldı. Hedef kelimeler flashcardlarla 
öğretildi. Kitabın oyunları oynandı.  

2.SINIF: Hafta sonu ödevlerini sınıfta kontrol ettik. Prepositions of place (between, next to, behind, in 
front of) kalıplarını öğrendik. Resme bakarak bir mekanı yerini anlatmayı üzerine çalıştık. Çalışma kitabı ve 
öğrenci kitabındaki ilgili yerleri tamamladık. Kitabımızdaki videoyu izleyip üzerine konuştuk ve ilgili 
etkinlikleri tamamladık. 

SKILLS : Class book ve Activity book ta geçen haftanın eksikleri tamamlandı.Class book s:38-39 daki video 
izlenerek okuma,dinleme ve konuşma aktiviteleri yapıldı. Activity book s:31 de izlenen video ile ilgili 
yazma aktiviteleri tamamlandı,s:32-33 teki okuma,yazma ve dinleme aktiviteleri yapıldı. 

3.SINIF : Hafta sonu ödevleri sınıfta kontrol edildi. Ünitenin hikayesi okunarak ilgili alıştırmalarının 
yapılması sağlandı. Yine okuma ve anlama becerilerini geliştirmek adına kitaptaki farklı bir hikayeyi 
okuyup dinleyerek geçen olayların sıralaması yapıldı. Çalışma kitabındaki alıştırmalar tamamlandı. 

4.SINIF : Workbook üzerinden Past Continuous Tense tekrarı yapıldı. “When - While” kullanımı ile ilgili 
örnekler yapıldı. Eski konuların kelimeleri hatırlandı. Yeni üniteye giriş yapıldı. 

5.SINIF: Main course: Haftaya, hafta sonu ödevinin kontrolü ile başlandı. Yeni ünitenin kelimeleri çalışılıp 
defterlere yazdırıldı. Çarşamba günü quiz yapıldı ve sonrasında sorular öğrenciler ile birlikte cevaplandı. 

6.SINIF:. Yeni ünitenin kelime çalışmaları tamamlandı ve kısa videolar ile konuşma aktiviteleri yapıldı. 
Present Perfect Tense’e başlandı. 

7.SINIF : “If” kalıbı ile yapılan şartlı cümleler çalışıldı.Workbook kitabından konuyla ilgili alıştırmalar 
yapıldı. 

“Para ve Finans “ ile ilgili kelimeler çalışıldı. 

8.SINIF : 4. ünite olan ‘’on the phone’’ a ait olan testler bitirildi. 5. ünite olan ‘’internet’’ e başlandı. 
Kelimeler verildi. 

 



 

ALMANCA: 

5.SINIF: Genel konu tekrarları yapıldı. Öğrenilen fiillerin çoğul şahıs çekimleri (biz, siz, onlar) örnekleri 
verildi. Fiiller ile cümle örnekleri ve alıştırmalar yapıldı.  

6.SINIF:  Genel konu tekrarları yapıldı. Öğrenilen kelimeler ve filler tekrarlandı. Öğrencilerin okuldaki 
dersler ile ilgili kendi fikirlerini nasıl söyleyebilecekleri ile ilgili cümle çalışmaları yapıldı.   “finden” 
(bulmak) fiili ile nasıl kendi fikrimizi söyleyebiliriz örnek cümleler tekrarlandı. 

7.SINIF: Genel konu tekrarları yapıldı. “sein” (olmak) ve “haben” (sahip olmak) fiillerinin geçmiş hali ile 
ilgili çalışmalar yapıldı. Şahıs zamirleri (Personalpronomen im Akkusativ) (beni, seni, onu, bizi, sizi, onları) 
tekrarlandı.  Bir yere giderken onu ifade etmek için kullanılan edat “zu” + Dativ (yönelme durumu) yapısı 
öğrenildi. 

8.SINIF: Genel tekrar ve fiil çalışmaları.  

İSPANYOLCA 

5.SINIF:  Besin  isimleri öğrenildi. ‘ser’, ‘tener’ fiilleri alıştırmaları yapıldı. 

6. SINIF: “hay”, “estar” fiillerinin farkı öğrenilip, alıştırmalar yapıldı. “Enfrente de(karşısında)” , “detrás 
de(arkasında)” , “entre(arasında)” , “al lado de(yanıda)” konum bildiren kelimeler yapıldı. 

7. SINIF: Genel konu tekrarı yapıldı. Pretérito perfecto ( geçmiş zaman) yapıldı. 

8. SINIF: Genel konu tekrarı yapıldı. 

 

Anasınıfı 5 ve 6 yaş grupları ile duyguları tanıma, olumsuz duygularımızı tanıma ve bedenimizde yarattığı 
etkileri farketme konulu rehberlik dersi yapıldı. 

İlkokul 1. ve 2.sınıflar ile “İşitsel Algı ve Dikkati” geliştirici oyunların oynandığı rehberlik dersi yapıldı.  

 

 

 

ETKİNLİKLER:  21.12.2018 Cuma günü 1.sınıflar Kahraman köpek çiço adlı tiyatro oyununu izlediler. 

21.12.2018 Cuma günü 2.sınıflar Pelit Çikolata Müzesini ziyaret ettiler. 

 

DUYURULAR:  “Üşüyen Çocuğumuz Kalmasın” Sosyal sorumluluk Projesi 24.12.2018  Pazartesi günü 
sona erecektir. 

 

 

PSİKOLOJİK 

DANIŞMA VE 

REHBERLİK 

BİRİMİ


