
5 YAŞ GRUBU:GEMS Baykuşlar temamızı sanat etkinliği,örüntü ve gruplama çalışmaları ile tamamladık. 
Sıralama çalışmalarına yer verdik. “Baykuşlar hakkında neler öğrendik?” akıl haritamızı tamamladık. 

6 YAŞ GRUBU: GEMS Ağaç Evler  temasına giriş yaptık. Ağaç kovuklarında yaşayan hayvanlar ve hayvanların 
soğuk havalarda nasıl korundukları hakkında bilgi sahibi olduk. Algı transfer, sorgulama ve sıralama 
çalışmaları yaptık. Sanat etkinliğinde dolgu oyuncak ayı yaptık. Kış uykusuna yatırmak için yapılan 
ayılarımızı, pijama partimizin ardından ağaç kovuğuna koyduk.  

 

HAYAT BİLGİSİ : Okulda çalışanlar ve görevleri hakkında bilgi verildi.Okulda yardım isteyeceği kişiler 
hakkında bilgi verildi. 

TÜRKÇE : N sesi verildi.N sesi ile hece ve kelimeler oluşturulup okutuldu,yazdırıldı.Öğrenilen seslerle tekrar 
yapıldı.  Kısa cümleler yazdırıldı.Basit metinler okutuldu.  

MATEMATİK : 8-9 rakamları verildi. Verilen rakam kadar nesneler boyatıldı.Nesne sayısı 20’den az olan bir 
topluluktaki nesne sayısını söyletildi ve rakamla yazdırıldı.   
 

HAYAT BİLGİSİ: Sınıfta ve okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyma, oyun oynarken 
arkadaşlarına karşı nezaket dilini kullanma,oyunu kazanma ve kaybetmenin doğal bir durum olması gibi 
konular üzerinde duruldu. 

TÜRKÇE:  Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunma, 
Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuma,kısa metinler yazma çalışmaları yapıldı. 

MATEMATİK: Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldeli ve eldesiz toplama işlemleri  yapıldı. 
 

HAYAT BİLGİSİ:  Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunma çalışması 
yapıldı. 

TÜRKÇE : Sözlükten sözcük bulma,Sözcüklerin anlamını değiştiren ekler işlendi. 

MATEMATİK  : En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapıldı. 

 Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbiriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu 
değiştirmediğini öğrendik.  

FEN BİLİMLERİ : Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder. 

 



 

TÜRKÇE “ATATÜRK ARALARINDAYDI” adlı şiir ile okuma anlama çalışmaları, şiirin konu ve ana duygusunu 
belirleme ile sözcükte anlam eş anlam, zıt anlam,gerçek ve mecaz anlam. 
“ Kiraz Hanım’ın Mutfağı” kitabının değerlendirme sınavı uygulandı. 
MATEMATİK En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapma.Üç basamaklı doğal sayılardan 
10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden 
çıkarma.  
FEN BİLİMLERİ  Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklama. 
SOSYAL BİLGİLER  Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak ailesinin geçmişine dair 
soyağacı oluşturma.   
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ : Din Güzel Ahlaktır /Güzel Söz Söyleyelim / Güzel Davranışlarda 
Bulunalım 
TRAFİK GÜVENLİĞİ Yaya olarak trafik kurallarına uyma. 
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ “İNSAN OLMAK” teması tüm kazanımlarıyla ilgili genel 
tekrar ve tema değerlendirmeleri yapıldı. 
 

TÜRKÇE 

5.SINIF:Hafta sonu ödevlerinin kontrolü yapılarak anlaşılmayan sorular üzerinde duruldu. Ses Olayları 
konusuna devam edilerek Ünsüz Yumuşaması, Ünsüz Türemesi, Ünlü Daralması ve Ünlü Düşmesi konuları 
öğretildi, çeşitli örneklerle beraber deftere yazdırıldı. Yaz tatilinde öğrencilerin okuması gereken kitaplarla 
ilgili Kitap Sınavı uygulandı. Morpa Kampüs aracılığıyla konu anlatım tekrarı yapılarak çeşitli etkinlikler 
öğrenciler tarafından yapıldı.Okuma saatinde yeni dönem kitaplarına başlandı. Bir sonraki haftanın 
ödevleri hazırlanıp öğrencilere bildirildi. 

6.SINIF:Bilgilendirici ve öyküleyici anlatımla ilgili bilgilendirme,öykülerin anlatıcı özellikleri,öykünün 
unsurları anlatıldı Morpa’dan dinlendi ve izlendi.Yaz kitapları sınavı uygulandı.Sayıların yazımı ve büyük 
harflerin kullanıldığı yerler anlatıldı,konuyla ilgili Sadık Uygun Soru Bankası’ndan ve Morpa’dan etkinlikler 
yapıldı.Yaratıcı yazma çalışmasında MEB kitabımızda unsurları verilen öykü yazıldı. 

7.SINIF:Fiillerde çekim konusuna devam edildi.Dilek Kipleri anlatıldı.Fiillerde olumsuzluk ve soru eki 
anlatıldı.Fiil çekimi öğretildi ve çeşitli fiiller yazdırılarak örnekler yapıldı.Konu anlatım tekrarı Morpadan 
dinlendi ve etkinlikleri yapıldı.Sadık Uygun Soru Bankasından konuya yönelik etkinlik kısımları sınıfta 
öğrencilerle birlikte çözümlendi.MEB kitabından geçtiğimiz haftalarda işlenen metinlerin boş kalan etkinlik 
kısımları tamamlandı.Yaz döneminde okunan kitapların ‘Kitap Okuma Sınavı’ uygulandı.Okuma saatinde 
dönem kitaplarına başlandı.Bir sonraki haftanın ödevlendirmesi yapıldı. 

8.SINIF: Hafta sonu ödevi kontrol edildi, yanlış yapılan sorular üzerinde özenle duruldu. ‘‘Atasözleri ve 
Deyimler’’ konusuna geçildi. Günlük hayatta çok kullanmadığımız deyim ve atasözlerinden örnekler verildi. 
Geçmiş yıllarda çıkmış sorular üzerinde duruldu. MEB kitabında ve TEOG Başarı Seti kitabında yer alan 
konuyla ilgili etkinlikler yapıldı. Ara ara ‘’Fiilimsi’’ konusuna dönüş yapıldı, birlikte konuyla ilgili sorular 
çözüldü. Yaz tatilinde okunan üç kitabın ‘Kitap Okuma Sınavı’ uygulandı. Okuma saatinde yeni dönem 
kitaplarına başlandı. 22 Ekim haftası yazılı haftası olduğundan daha iyi çalışabilmeleri için bu hafta 
öğrencilere ödev verilmedi. 

 



 

MATEMATİK 

5.SINIF:Doğal Sayılarla Bölme işlemi yapıldı. 

6.SINIF: Asal Çarpanlara Ayırma konusu işlendi. 

7.SINIF: Rasyonel Sayılar konusu işlendi. 

8.SINIF: Kareköklü Sayılar konusuna giriş yapıldı. 

 

FEN BİLİMLERİ 

ANAOKULU: Fen Deney derslerinde “Yağmur Yağdırma Deneyi, “Bulut-Yağmur Drama Etkinliği” yapıldı. 

4.SINIF: Laboratuvar derslerinde, Besinler ve Özellikleri konusunu pekiştirmek için “Gıda Paketi Ayrıştırma” 
etkinliği yapıldı. 

5.SINIF: Canlıların Sınıflandırılması konusu işlenmeye devam edildi, etkinlik yapıldı. 

6.SINIF: Destek ve Hareket Sistemi konusu tamamlandı. 

7.SINIF: Mitoz konusuna giriş yapıldı. 

8.SINIF: “DNA ve Genetik Kod” ünitesi tamamlandı.  

 

SOSYAL BİLGİLER 

5.SINIF: “Kültür ve Miras” ünitesinde “Ülkemizin Güzellikleri” konusu işlendi. 

6.SINIF: “Kültür ve Miras” ünitesinde “İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı” konusuna giriş yapıldı. 

7.SINIF:”Kültür ve Miras” ünitesinde “ Osmanlı Devleti’nde Ekonomik ve Toplumsal Yapı” işlendi. 

8.SINIF:” Milli Uyanış”:Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar “ ünitesinde Mondros Ateşkes Antlaşması,Paris 
Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali işlendi. 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

5.SINIF:  Allah (cc) Görür ve İşitir konusu işlendi. 

6.SINIF:  İlahi Kitaplar konusu işlendi. 

7.SINIF:  Ahiret Hayatının aşamaları ( ölüm, kabir, cennet - cehennem) konusu işlendi. 

8.SINIF:  İslam’ın Yardımlaşma ve Paylaşmaya verdiği Önem konusu işlendi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BİLİŞİM VE KODLAMA 

ANASINIFI 5 YAŞ: Tablet bilgisayarlarda “Yap-Boz” ve “Hafıza” uygulamaları kullanıldı. 

ANASINIFI 6 YAŞ: “Sago Friends” okul öncesi akıl yürütme ve beceri   tablet uygulaması ile çalışıldı. 

1.SINIF:  “duckiedeck.com/play” sayfasından beceri ve akıl yürütme uygulamaları kullanıldı. 

2.SINIF:  “Scratch Jr”  ile ses kaydının nasıl yapıldığı anlatıldı, “renkler “ konulu uygulama yapıldı.  

3.SINIF: QR Code oluşturma , kaydetme, okutma  uygulamaları yapıldı.  

4.SINIF: Scratch ile karakterler arası diyalog penceresi oluşturma işlemleri yapıldı 

6.SINIF: Google E- Dökümanlar ile Üst bilgi ve alt bilgi ekleme düzenleme uygulaması yapıldı 

GÖRSEL SANATLAR 

ANASINIFI 5 YAŞ:  Geometrik formlar kullanılarak “Baykuş” resim çalışması yapıldı. 

ANASINIFI 6 YAŞ :Kolaj nedir? Kolaj ile iki boyutlu yüzey çalışmaları yapıldı. 

1.SINIFLAR :Sıcak-soğuk , zıt renkler kavratılarak pastel boya ve keçeli kalem tekniği ile resim çalışması 
yapıldı. 

 2.SINIFLAR : “Ormandaki Kelebekler” konulu resim çalışması ile resimde oran-orantı kavratıldı. 

3.SINIFLAR :  “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim çalışmalarına devam edildi. 

4. SINIFLAR:  “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim çalışmalarına devam edildi. 

6. SINIFLAR:  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim çalışmalarına devam edildi. 

7. SINIFLAR: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim çalışmalarına devam edildi. 

BEDEN EĞİTİMİ 

ANASINIFI 5-6 YAŞ: Denge parkurları ile yürüme,sekme,ve sıçrama ile ilgili koordinasyonu geliştirme 
çalışmaları yapıldı. 

1.SINIFLAR: Hedef oyunları oynatıldı. 

2.SINIFLAR: Atma-tutma ve yakalama etkinlikleri yapıldı. 

3.SINIFLAR: Nesne kontrolü gerektiren etkinlikler kapsamında top sürme parkuru yapıldı. 

4. SINIFLAR: Yer değiştirme etkinliği içeren oyunlar oynatıldı. 

5.SINIFLAR:Basketbol oyun kuralları anlatıldı. 

6. SINIFLAR: Basketbol oyun kuralları anlatıldı. 

7.SINIFLAR: Basketbol’da  top sürme ve pas atma ile ilgili driller yapıldı.8. SINIFLAR: Voleybolda hücum ve 
savunma. 

 

 

 

 



 

MÜZİK 

ANASINIFI 5 YAŞ: Neşeli Günler şarkısı öğretildi. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Mozart hakkında görsel destekli bilgiler verildi. 

1.SINIF : Re notasının dizekteki yeri öğretildi. 

2.SINIF:Mi notasının dizekteki yeri ve nota değerleri öğretildi. 

3.SINIF :Mi ve Fa notalarının dizekteki yeri ve nota değerleri öğretildi. 

4.SINIF : D0-re-mi-fa-sol notaları işlendi. 

5.SINIF:Klüp derslerinde gitar üzerinde parmak egzersizleri ve nota okuma yapıldı. 

6.SINIF:29 Ekim provaları yapıldı. 

7.SINIF :29 Ekim provaları yapıldı. 

8.SINIF : Gitar derslerinde gitar üzerinde parmak egzersizleri yapıldı 

 

 

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ 

ANASINIFI 6 YAŞ : Filin hareketi çalışıldı ve tahta üzerinde uygulama yapıldı. 

1.SINIF : Mat kavramına devam edildi ve bir hamlede mat soruları çözüldü. 

2.SINIF: Mat örneklerine devam edildi ve pat kavramı öğretildi. 

3.SINIF : Quarto turnuvasının final turları yapıldı. Katamino oynandı. 

4.SINIF : Quarto turnuvasının final turları yapıldı. Quoridor oynandı. 

5.SINIF: Quarto turnuvasının final turları yapıldı. Satranç oynandı. 

6.SINIF: Quarto turnuvasının final turları yapıldı. Satranç oynandı. 

7.SINIF : Quarto turnuvasının final turları yapıldı. Satranç oynandı. 

 



 

ANASINIFI 5 YAŞ: Bu haftaki konumuz oyuncaklardı. Konuyla ilgili flashcard-larla oyunlar oynadık. Şarkılar dinledik. 
Oyuncaklarla ilgili boyama etkinliği yaptık. Konuyla ilgili kısa video izledik. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Bu haftakı konumuz yüzün bölümleri idi. Konuyla ilgili flashcard-larla oyunlar oynadık. Şarkılar 
dinledik. Oyuncaklarla ilgili çoraptan gülen yüz ve üzgün yüz etkinliği yaptık. Konuyla ilgili kısa film izledik. 

SKILLS:Geçen  ünitenin konusu olan “Action Verbs” flashcard kullanarak oyunlarla tekrar edildi.Konuyla ilgili şarkılar 
dinlenerek sınıfta keyifli vakit geçirildi.Yeni ünitemiz olan “Face and Body Parts” a geçildi.Flashcard kullanarak 
oyunlar oynandı,konuyla ilgili şarkılar dinlenerek ve video izlenerek sınıfta keyifli vakit geçirildi. 

1.SINIF : Bu hafta oyuncak konusuna devam ettik. Konuyla ilgili online oyunlar oynadık. Kitap çalışmaları yaptık ve 
şarkılar dinleyerek eşlik ettik. Have got/has got yapılarını kullanarak ROBOT etkinliği yaptık. 

2.SINIF: Daily routines konusuna devam edildi. Öğrenci kitabından sayfa 13,14,15 yapıldı. Workbook’tan 13,14,15 
verilen aktiviteler yapıldı. Cümleler kuruldu. (When do you get up- ne zaman kalkarsın? ) Gibi cümleler ve cevapları 
( I get up at six o’clock- Saat 6’da kalkarım) defterlerine yazdırıldı.  

SKILLS:Young Explorers 1 Aktivite kitabı s:13  2. ve 3.aktiviteler tamamlandı.Sınıf kitabı s:16-17 “The Ant and The 
Grasshopper” hikayesi okundu.Hikayenin alıştırmaları aktivite kitabı s:14-15’te yapıldı.Sınıf kitabı s:18-19 okuma ve 
yazma çalışmaları yapıldı.Flashcard oyunlarıyla konunun verilen kelimeleri tekrarlandı.Aktivite kitabı s:73’teki proje 
ödevi yönergesiyle birlikte verildi.Projenin kelimeleri tekrar edildi (beetle,ant,butterfly,grasshopper,bee,insects) 

3.SINIF : Ödevler kontrol edildi. Okulda ve evde uyulması gereken kurallarla ilgili cümle ve yapılar öğrenildi. (have 
to) Kendi hayatımızla ilişkilendirildi. Ünitemizin hikayesi “Getting help” idi. Video izlendi ve ilgili aktiviteler 
tamamlandı. Sevdikleri renk, yiyecek ve içecekler, şarkı ve ailelerini yazarak ifade ettikleri “My Scrapbook” projesi 
tasarlandı koridorda sergilendi. 

4.SINIF : Hafta, geçtiğimiz hafta verilen ödevin kontrolü ile başladı. Bu sayede geçen hafta hatırlanmış oldu ve 
öğrenciler anlamadıkları yerleri sorabildi. Dersler, In the Museum ünitesi içindeki dilbilgisi kuralları üzerinden 
çalışılarak devam etti. Bunun yanında çalışma kitabındaki etkinliklerin sınıf içerisinde öğretmen eşliğinde yapıldı ve 
sınıfça kontrol edildi. 

5.SINIF: Hafta, geçtiğimiz hafta verilen ödevin kontrolü ile başladı. Öğrencilerin zorlandığı kısımlara özel bir ağırlık 
verilerek konunun pekişmesi amaçlandı. “Present Continuous Tense” e giriş yapıldı. Buna paralel olarak çalışma 
kitabındaki etkinlikler de sınıfta yapılarak kontrolü sağlandı. 

Main course (Emel Temür) dersinde yeni konuya geçildi. Comparative and Superlative adjective konusuna başlandı. 
Class book sayfa 12deki uygulamalarla ve activity book sayfa 11deki alıştırmalarla konu daha da pekiştirildi. Sayfa 
13teki tohumun bitkiye dönüşme halini ingilizce terimlerini öğrendik. Nelere ihtiyaç duyduğunu öğrendik. Bahçede 
yapılan etkinlikler faaliyetler nelerdir tek tek sorarak öğrenildi. (Dig a hole- çukur kazmak, plant seeds- tohum 
ekmek vs.) activity book sayfa 12deki etkinliklerle konu pekiştirildi. Comp. Sup. Şarkısı dinlendi.  

6.SINIF:.Haftaya verilen ödevlerin sınıfta hep birlikte kontrol edilmesi ile başlandı. Ağırlıkla Present Simple/Present 
Continuous Tense tekrarı ve Past Simple/Past Continuous Tense üzerinde duruldu. “Survival essentials” başlığındaki 
kelimeler öğretildi. Eyes Open Workbook’taki ilgili kısımlar sınıfta birlikte tamamlandı. 

7.SINIF : Achievers Kitabı 1. Ünite içerisindeki “My Crazy Life” adlı metin okundu.Konuyla ilgili kelimeler çalışıldı ve 
ilgili sorular cevaplandı.Present Perfect Tense konusu tekrarlandı.Bu konu içerisinde yer alan “since,yet,already” 
kelimeleriyle ilgili alıştırmalar yapıldı.Workbook’dan konuyla ilgili alıştırmalar yapıldı. 

8.SINIF :Maincourse: Ünite 1’in 3. konusu olan ‘’A breath of fresh air’’ ünitesine başlandı ve bitti. Present simple, 
present continuous ve present perfect tense anlatıldı, örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirildi. Ünite 1’in 4.konusu 
olan ‘’TEDTALKS’’ ünitesine giriş yapıldı.  LGS: Ünite 2 ‘’Teen Life’’ konusuna giriş yapıldı. Kelime anlamları verildi ve 
örnek testler çözülmeye başlandı. 

 



 

ALMANCA: 

5.SINIF:   

Ünite 1’ e devam edildi. Yeni öğrenilen kelimeler tekrarlandı. İyi, hoş, tatlı, güzel, kötü vb. sıfatlar 
tekrarlandı ve bunlarla Cümleler kuruldu. “Spor çantası güzel.” , “Bisiklet çirkin” gibi cümle örnekleri 
yapıldı. Öğrenilen bilgilerin tekrarlanması ve sınava hazırlık için alıştırmalar yapıldı. 

6.SINIF: 

W-soruları çalışıldı (Wer?Was?Wie?Woher?Wohin? Wo?). “Ne yapmayı seversin/sever?” sorularına 
nasıl cevap verilir tekrarlandı. Fiil çekimleri ile ilgili alıştırmalar yapıldı. “Beraber Futbol oynayalım mı?” 
gibi cümleler kuruldu. Bu tip cümlelere nasıl cevap verilir örnekler yapıldı: “Hayır, canım istemiyor.”, 
“Hayır, biz yüzeceğiz.” vb. İşlenen konuları içeren alıştırmalar yapıldı. (sınava hazırlık) 

7.SINIF: 

Emir kipleri tekrarlandı. “Nereye gidiyorsun?/gidiyor?” sorusuna verilen cevaplar tekrarlandı (Parka 
gidiyor, yüzme havuzuna gidiyor vb.) . Praeposition  “in” + Akkusativ ( edat + ismin i-hali) (in den, in die, 
ins). Örneğin; “Spor yapmak istiyorum” cümlesi öğrenci ile paylaşıldı ve “Spor salonuna gidebilirsin.” 
şeklinde cevap vermeleri istendi.  İşlenen konuları içeren alıştırmalar yapıldı (Kelime bilgisi, okuduğunu 
anlama, kendinden bahsetme, fiil çekimleri, emir kipi vs.)  

8.SINIF: 

Alıştırmalar yapıldı. (Emir kipleri, okuduğunu anlama, kendinden bahsetme, fiil çekimleri, kelime bilgisi) 

İSPANYOLCA 

5.SINIF 

Aile kelimeleri öğrenip,kendi ailelerini tanıtmak. Kısa cümleleri anlayıp resimlerle eşleştirmek. Farklı 
ülkelerin bayraklarınının renklerini söyleyip,boyamak. 

6.SINIF 

Dişi ve erkek nesnelerin çoğul tekil yapılarını öğrenmek. Kısa metin okuyup soruları cevaplamak. Saat 
kaçta ve saat kaç sorularındaki farkı algılayıp ona göre cevaplandırmak. 

7.SINIF 

Yol tarifi sorup cevap vermek. Yerlerin isimlerini öğrenmek(hastane,alışveriş merkezi,okul,durak vb.) 

 
8.SINIF 

İspanya kültürü hakkında bir metin okuyup soruları cevaplandırmak,daha sonra türk kültürü ile 
karşılaştırma yapmak. 

 



 

  

ETKİNLİKLER 

VE 

DUYURULAR

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 

İlkokul 

“Haftanın Yıldız Sınıfı Projesi” kapsamında kazanan sınıflar belirlendi ve ödül sembolleri verildi. 

1B sınıfı 1.dönem Bireysel Veli- Öğretmen görüşmeleri yapıldı. 

4A-4B-4C sınıfları ile değerler eğitimi kapsamında “Saygı” konusunun ele alındığı rehberlik dersi 
gerçekleştirildi. 

 

 

16-23 Ekim tarihleri arasında saat 12:30 ‘da sınıflar arası voleybol turnuvası düzenlendi. 

Anaokulu 5-6 yaş gruplarımız Torium Sahne de tiyatro etkinliğine katıldı. 

İlkokul kademesi “Hansel ve Gretel Oduncunun Köpüşleri”adlı tiyatro oyununu izlediler. 

 

 

 

Anasınıfı,ilkokul 1.2.3.4. ortaokul 5.sınıfların 22-26 Ekim haftası “Mad Science” etkinlikleri başlayacaktır. 
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