
5 YAŞ GRUBU: Bu hafta “Dünyamız/Uzay” temamıza başlangıç yaptık. Gezegen nedir? Biz hangi gezegende 
yaşıyoruz? Soruları ile beyin fırtınası gerçekleştirdik. Ailemize kendi elimizle yeni yıl hediyeleri hazırladık. 
Ayrıca “Sevimli Kaşifler 3” kitabımızdan çalışmalar gerçekleştirdik. 

6 YAŞ GRUBU: Bu hafta “Dünyamız/Uzay” temamıza devam ettik. Gezegenlerin dizilişlerini ve güneşe yakınlık 
sırasını öğrendik.  Gece ve gündüz oluşumunun nasıl olduğu hakkında beyin fırtınası yaptık. Yeni yıl 
süslerimizi keyifle tamamladık. 

 

HAYAT BİLGİSİ : Elektrik, su ve kişisel temizlik malzemelerinin tasarruflu kullanımı üzerinde duruldu. İhtiyaç 
ve istekler resimlerle  ayrı ayrı  anlatıldı. 

TÜRKÇE  : P-H-V sesleri ile hece,sözcük ve cümleler oluşturuldu.Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri 
kullanması sağlandı.Kısa metin yazma ve okuma çalışmaları yapıldı. Nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa 
çizgi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde duruldu. 

MATEMATİK:  Çıkarma işleminin belirli bir sayıda nesneden ayırma ve eksiltme anlamı üzerinde duruldu. 
Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan  (kalemler, silgiler, kitaplar, defterler, kâğıtlar 
vb.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma; parasının bir kısmını harcayarak eksiltme; sınıf 
mevcudunun azalması vb. durumlarla çıkarma fark ettirildi. 
  
 
HAYAT BİLGİSİ : Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlandı. Temel gıda ürünlerini öğrenildi.  

TÜRKÇE  : Dinledikleri ve izlediklerinin konusunu belirleme çalışmaları yapıldı. Kelimelerin zıt anlamları 
tahmin edildi. Yazdıklarının içeriğine uygun başlıklar belirlendi.  

MATEMATİK  : Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarının ölçümleri yapıldı. 
Standart olmayan sıvı ölçme birimleri ile ilgili problem çözme çalışmaları yapıldı.  

 

HAYAT BİLGİSİ : Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir. 

TÜRKÇE  : EN İYİ BUĞDAY (DİNLEME METNİ) etkinlik çalışması. 

 EŞ SESLİ SÖZCÜKLER,DEYİMLER VE ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ 

MATEMATİK  : On ve yüz ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar. 

Beşe kadar ( beş dahil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işlemindeki çarpanlardan biri bir 
artırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder. 

FEN BİLİMLERİ : Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır. 



 

TÜRKÇE  KÜÇÜK MUCİTLER adlı şiir ile okuma anlama yazma çalışmaları ile anlatım bozuklukları (cümlede, 
paragrafta)  

MATEMATİK  Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterme. 

FEN BİLİMLERİ  Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırma. Ölçülebilir özelliklerini 
kullanarak maddeyi tanımla. 

SOSYAL BİLGİLER  Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda 
bulunma.   

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetleme. 

 
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ İnsanların farklılıklarına saygı gösterme 

TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafikle ilgili meslekleri ve kurumları araştırma kazanımlarına uygun çalışma ve 
etkinlikler yapıldı. 

TÜRKÇE 

5.SINIF: ‘‘Metin Bilgisi’’ konusuna geçildi. Metinde Konu, Ana Fikir, Başlık ve Şiirde Ana Duygu konuları 
işlendi ve konularla ilgili etkinlikler yapıldı. ‘‘Küçük Prens’’ kitabı okundu. 

6.SINIF: “Edat” lar bağlaçlarla karşılaştırmalı olarak anlatıldı.” Bitirmeyenler “Masal Masal İçinde” kitabını 
bitirenler yeni kitabımız “Momo”yu okudu. 

7.SINIF:”Zarflar” konusuna başlandı.Okuma saatinde “Kapiland’ın Kobayları” kitabı okundu. 

8.SINIF: ’’Fiilde Çatı’’ konusuna geçildi. Konu ile ilgili etkinlikler yapıldı. 

MATEMATİK 

5.SINIF: Ondalık gösterim konusu işlendi. 

6.SINIF: Ondalık gösterim ve devirli ondalık gösterim  konusu işlendi. 

7.SINIF:Eşitlik ve Denklem konusu işlendi. 

8.SINIF: Çarpanlara Ayırma konusu işlendi. 

FEN BİLİMLERİ 

ANAOKULU 6 YAŞ: “Sihirli Kutuda Ne Var?” etkinliği yapıldı. 

4.SINIF: Fen Laboratuvar derslerinde, Maddeyi Niteleyen Özellikler etkinliği yapıldı. 

5.SINIF: Maddenin Hal Değişimi işlenerek soru çözümü yapıldı. 

6.SINIF: Kuvvet ve Sürat konuları işlenerek soru çözümü yapıldı. 

7.SINIF: Molekül kavramı anlatılarak molekül modeli oluşturma etkinliği yapıldı. 

8.SINIF: Basit makineler ünitesine giriş yapıldı, Kaldıraçlarda ve Makaralarda kuvvet kazancı prensipleri 
anlatıldı. 

 



 

SOSYAL BİLGİLER 

5.SINIF: ”Bilim, Teknoloji ve Toplum” ünitesinde “Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri” konusu işlendi. 

6.SINIF: ” İnsanlar, Yerler ve Çevreler”  ünitesinde “Farklı İklim ve Yaşam Tipleri” konusu işlendi. 

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

8.SINIF: “Batı Cephesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması” konusu işlendi. 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

5.SINIF: Kültürümüzde Ramazan ve Oruç konusu işlendi. 

6.SINIF: Hz.Zekeriya (as) hayatı işlendi. 

7.SINIF: 2. Ünite değerlendirmesi yapıldı. 

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

 

BİLİŞİM VE KODLAMA 

ANASINIFI 5 YAŞ:  “Sago Friend” tablet uygulaması kullanıldı. 

ANASINIFI 6 YAŞ:  “Complete” uygulaması ile puzzle yaptık. 

1.SINIF: Yeni yıl kartı hazırlamak üzere çizim programında kardan adam çizildi. 

2.SINIF: “Run Marco” kodlama uygulaması yapıldı. 

3.SINIF:  Gelişmiş arama yapma , sunumdaki slaytlara geçiş animasyonları ekleme uygulamaları yapıldı. 

4.SINIF: scratch ile labirent uygulaması yapıldı 

6.SINIF: PowerPoint ile hazırlanan sunumlar sınıfta sunuldu 

GÖRSEL SANATLAR 

ANASINIFI 5 YAŞ:  Yılbaşı maske tasarım çalışmaları yapıldı. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Yılbaşı maske tasarım çalışmaları yapıldı. 

1.SINIFLAR : Yılbaşı maske tasarım çalışmaları yapıldı. 

 2.SINIFLAR : Yılbaşı maske tasarım çalışmaları yapıldı. 

3.SINIFLAR : Yeniyıl konulu renkli resim çalışması yapıldı. 

4. SINIFLAR:  Yılbaşı Maske tasarım çalışmaları yapıldı. 

6. SINIFLAR:  Yeni yıl resim çalışmaları yapıldı. 

7. SINIFLAR:  Yeni yıl resim çalışmaları yapıldı. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ 

ANASINIFI 5-6 YAŞ: Alçak ve yüksek atlama çalışmaları yapıldı. 

1.SINIFLAR: Yer değiştirme hareketleri ve dengeleme hareketleri fek kartı kapsamında parkur yaptırıldı. 

2.SINIFLAR: Sağlık anlayışı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

3.SINIFLAR: Sağlık anlayışı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

4. SINIFLAR: Tüm fek kartlarından yararlanılarak oyunlar oynatıldı. 

5.SINIFLAR: Öne ve geriye takla atma. 

6. SINIFLAR: Öne ve geriye takla atma. 

7.SINIFLAR:  Öne ve geriye takla atma. 

8. SINIFLAR: Öne ve geriye takla atma. 

MÜZİK 

ANASINIFI 5 YAŞ: Yeni Yıl şarkısı öğretildi. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Yeni Yıl şarkısı öğretildi. 

1.SINIF : Notaların dizek üzerindeki yerleriyle ilgili alıştırmalar yapıldı. 

2.SINIF: Melodika ile Yeni Yıl şarkısı çalışıldı. 

3.SINIF : Melodika ile Yeni Yıl şarkısı çalışıldı. 

4.SINIF : “Çocukların sesi yükselsin” adlı şarkıyı öğrendik.  

5.SINIF: Gitar da “Arkadaşım Eşek” adlı şarkıyı öğrendik.  

6.SINIF:. Enstrümanlar üzerinde ezgi çalıştık.  

7.SINIF : Şarkı tekrarları çalıştık. 

 

 



 

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ 

ANASINIFI 6 YAŞ : Şahın oyundaki özel durumu oyun pratiği içerisinde çalışıldı. Şah tehdidi ve önemi, kural 
dışı hamle kavramları öğretildi. 

1.SINIF : Taş tehdidi, taş isteme ve kazanma kavramları anlatıldı. Oyun pratiği yapıldı. 

2.SINIF: Kaleler ve piyonlar kullanılarak oyun oynandı. Geçer piyon, piyonun dönüşümü ve merdiven matı 
konuları çalışıldı. 

3.SINIF: İlkokul geneli mangala turnuvasının ön elemelerine başlandı. Birinci tur oynandı. 

4.SINIF: İlkokul geneli mangala turnuvası için ön elemeler yapıldı. Birinci tur oynandı. 

5.SINIF: Sınıf içi mangala turnuvasının birinci ve ikinci turları oynandı. Turnuva kuralları öğretildi. 

6.SINIF: Mangala turnuvası yapıldı. Birinci ve ikinci turlar yapıldı. Turnuva kuralları öğretildi. 

7.SINIF: Mangala turnuvası yapıldı. Birinci ve ikinci turlar oynandı. Turnuva kuralları öğretildi. 

YABANCI DİLLER 

ANASINIFI 5 YAŞ:  Yeni konumuz hayvanlar. Konumuzla ilgili flashcard oyunları oynadık. Şarkılar dinledik 
ve hikaye okuduk. Kitap etkinliği yaptık.  

ANASINIFI 6 YAŞ : Hayvanlar konusunu tekrar ettik. Konumuzla ilgili flashcard oyunları oynadık. Şarkılar 
dinledik ve hikaye okuduk. Kitap etkinliği yaptık.  

SKILLS: “Animals” (hayvanlar) konusunun tekrarı yapıldı.Kelimeler flashcardlar yardımıyla tekrar 
edildi.Konuyla alakalı müzikler dinlendi,videolar izlendi ve oyunlarla kelimelerin pekişmesi sağlandı. 

1.SINIF : Haftaya yeni kitabımız Bright Ideas 1 ile başladık. Tanışma soru ve cümlelerinin olduğu konuşma 
ve dinleme çalışmaları yaptık. İkili gruplar halinde kısa diyaloglar oluşturmalarını sağladık. Ünitenin 
şarkılarını dinledik ve oyunlarını oynadık. 

2.SINIF: Haftaya ödevler kontrol edilerek başlandı. Where We Live ünitesi tamamlandı. Ünitedeki kelime 
ve yapılar tekrar edilerek lgili alıştırmalar yapıldı. Yer bildiren edatlar ( next to, in front of, behind, 
between) ile ünitedeki yer isimleri( restaurant, cafe, cinema..) kullanılarak cümle oluşturmaları sağlandı. 

SKILLS : Class book s:39-40 ’taki “The Emperor’s New Clothes” (Kral Çıplak) adlı hikaye okundu,videosu 
izlendi. Activity book s:34 ‘te hikaye ile ilgili aktiviteler tamamlandı,s:35 ‘teki sayma aktiviteleri yapıldı.1-
30 arası sayma sayıları defterlere yazdırıldı. 

3.SINIF : Haftaya ödev kontrolü ile başladık. Sıklık zarflarını kullanarak cümle kurmalarını sağladık. Ev 
işlerini ne sıklıkta yaptıklarını sorarak sınıf tablosunu oluşturduk. Suyu tasarruflu harcamak ile ilgili 
paragrafı okuyarak yeni kelimeler ve yapılar öğrendik. Öğrendiklerimizi yapılan kitap çalışmaları ile 
pekiştirdik. 

4.SINIF : 4. ünitenin kelimeleri tekrar edildi. Prepositions of Time konusuna geçildi. Konuyla ilgili örnekler 
yazıldı, hikayeler ve dinleme aktiviteleri yapıldı.  

5.SINIF: Haftaya haftasonu ödevinin kontrolüyle başlandı. önceki konular bu şekilde tekrar edildi. Haftanın 
ilerleyen günlerinde ise 6. üniteye geçildi. 

 



 

6.SINIF:. Hafta içerisinde geçtiğimiz hafta yapılan quiz birlikte cevaplandı ve önemli noktalar deftere 
yazdırıldı. Present Perfect“ever/never” olumsuz ve soru cümleleri üzerinde duruldu. 

7.SINIF : “The Power of Money” adlı dinleme  çalışması yapıldı. “ Wish”  ile ilgili cümleler çalışıldı.”The 
Stars Are Out Tonight” adlı okuma parçası işlendi. 

8.SINIF : Main course: ‘’Conversation through sport’’ ünitesine başlandı. Ünite içerisindeki Present 
perfect simple and continuous tenseleri verildi. Alıştırmalar yapıldı ve pekiştirildi. 

                LGS: 5. ünite olan ‘’The internet’’ sunumu yapıldı. Önemli kelimeler deftere yazıldı. Kitaplardan 
alıştırma ve testlere başlandı. 

 

ALMANCA: 

5.SINIF: Fiil çekimleri çalışıldı. Biz, siz, onlar çoğul fiil çekimleri ile örnek cümleler çalışıldı ve genel konu 
tekrarı yapıldı. 

6.SINIF:  Fiil çekimleri ile ilgili çalışmalar yapıldı. Kısa bir genel tekrar yapıldı. Belirli ve belirsiz nesneler 
hakkında nasıl konuşulur öğrenildi. (der/die/das - bestimmter Artikel; ein / eine- unbestimmter Artikel). 

7.SINIF: Şahıs zamirleri, “sein” (olmak) ve “haben” (sahip olmak) fiillerinin geçmiş hali tekrarlandı. 
“deshalb” (bu yüzden, bu nedenle) ve “aber” (ama) ile cümle birleştirme çalışmaları yapıldı. İyelik eki ile 
ilgili çalışmalar yapıldı.  

8.SINIF:  Almanca dili ve kültürüne dair video izlendi ve üzerinde konuşuldu. 

İSPANYOLCA 

5. SINIF: “gustar” (hoşuna gitmek,sevmek) fiiline giriş yapıldı. Önceki işlenmiş fiillerin tekrarları yapıldı. 
(desayunar(kahvaltı etmek),comer(yemek yemek),hablar(konuşmak),cenar(akşam yemeği 
yemek),iestudiar(ders çalışmak),cantar(şarkı söylemek). 

6. SINIF: Ev eşyaları işlendi, mobilyalar ve objeler olmak üzere gruplandırıldı. Aktivite kitabından 
aktiviteler yapıldı. 

7. SINIF: Film Türleri konusuna devam edildi. İnsanları,yerleri ve eylemleri tanımlayan yeni kelimeler 
öğrenildi. 

 

ETKİNLİKLER 

25 Aralık 2018 Salı günü Anasınıfı öğrencilerimiz Pelit Çikolata Müzesini ziyaret ettiler. 

28 Aralık 2018 Cuma günü okulumuzda Yeni yıl Kutlaması yapıldı. 

 

  


