
5 YAŞ GRUBU: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temamıza giriş yaptık. Cumhuriyet nedir? Kim tarafından,neden 
kurulmuştur? Atatürk kimdir? Yaptığı devrimler nelerdir? Sorularından yola çıkarak beyin fırtınası 
gerçekleştirdik. Cumhuriyet marşları ve şarkıları söyledik. Evden getirdiğimiz görsel,kitap vb.  materyaller ile 
Atatürk köşemizi oluşturduk.Cumhuriyet yürüyüşü ve Cumhuriyet balomuzu yaptık. 

6 YAŞ GRUBU: CUMHURİYET BAYRAMI temamıza giriş yaptık. Cumhuriyet nedir? Nasıl kurulmuştur? 
Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu? Atatürk kimdir? Atatürk’ün Cumhuriyet devrimleri nelerdir?  vb. sorularını 
cevaplayarak Cumhuriyetin önemini ve coşkusunu kavradık. Şarkı ve şiirlerimizi öğrendik. Cumhuriyet Balo 
muzu yaptık ve okulumuz bahçesinde düzenlenen korteje katıldık. 

HAYAT BİLGİSİ  

Sınıf ve okul kuralları anlatıldı.Kurallara uymanın gerekliliği üzerinde duruldu. 

TÜRKÇE  

(O-M ) sesleri verildi.Oluşturulan hece ve sözcükler yazdırılıp okutuldu.  

MATEMATİK  
( 9-0 ) rakamları verildi.Yüz içinde ileriye doğru birer,beşer,onar  ritmik sayma yapıldı.  
 

HAYAT BİLGİSİ: “İhtiyaçlarımız, İsteklerimiz” teması doğrultusunda parasını ihtiyacına göre harcamanın 
önemi fark ettirildi.  

TÜRKÇE: Kısa metinler yazıldı. Sözlük kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Okuduğunu anlama çalışmaları 
yapıldı.  

MATEMATİK : Doğal sayılarda onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemleri yapıldı.  

 

HAYAT BİLGİSİ : MESLEKLER VE ÖZELLİKLERİ 

İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır. 

TÜRKÇE  : ‘’HER EVE ASILMASI GEREKEN ÇANAKKALE MENÜSÜ’’ metni işlendi,etkinlikleri öğrencilerle birlikte 
yapıldı.’’CÜMLE BİLGİSİ,CÜMLENİN YAZILIŞI,ANLAMLI VE KURALLI CÜMLE’’ dilbilgisi konuları 

işlendi. 

MATEMATİK  : Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar. 

 İki basamaklı sayılarda onun katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı yüzün katı olan doğal 
sayılardan onun katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 

FEN BİLİMLERİ :  KUVVETİ TANIYALIM 

Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma 

  İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder 

 



 

TÜRKÇE 1. Dönem 1. Türkçe Yazılı Sınavı yapıldı. “ EFELERİN EFESİ, HEY GİDİNİN EFESİ” adlı metin ile 
okuma anlama çalışmaları ile Sözcükte anlam:  Terim Anlam-Soyut ve Somut Anlam 
MATEMATİK 1. Dönem 1. Matematik Yazılı Sınavı yapıldı. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işlemlerinin 
sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucu ile karşılaştırma. 
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözme. 
FEN BİLİMLERİ 1. Dönem 1. Fen Bilimleri Yazılı Sınavı yapıldı. Su ve minerallerin bütün besinlerde 
bulunduğu çıkarımını yapma. 
SOSYAL BİLGİLER 1. Dönem 1.Sosyal Bilgiler Yazılı Sınavı yapıldı. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü 
yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verme. 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sübhâneke Duası ve Anlamı 
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark 
açıklama 
TRAFİK GÜVENLİĞİ Yaya olarak trafik kurallarına uyar. 
 

 

TÜRKÇE 

5.SINIF: 1. Dönem 1. Türkçe Yazılı Sınavı yapıldı. Öğrencilerle birlikte yazılı soruları cevaplandı. Noktalama 
İşaretleri konusuna giriş yapıldı. Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Kısa Çizgi ve Üç Nokta konuları 
işlendi. Akıllı Ders Asistanı kitabındaki etkinlikler öğrencilerle birlikte yapılarak konu pekiştirildi. Morpa 
Kampüs aracılığıyla işlenen konular tekrar edildi ve etkinlikler yapıldı. Okuma saatinde dönem 
kitaplarımızdan olan ‘‘Sadako’’ adlı kitap okundu. 

7.SINIF:Bir önceki hafta işlenen “FİİL KİPLERİ” konusu tekrar edildi.Fiilde zaman kayması konusu 
işlendi.Morpadan konu anlatım tekrarı dinlendi ve etkinlikleri yapıldı.Akıllı Ders Asistanı kitabından dönem 
başı itibariyle işlenen konuların etkinlikleri sınıfta öğrencilerle birlikte yapıldı.1.Dönem 1.Türkçe yazılı 
sınavı uygulandı.Sınıfta öğrencilerle birlikte yazılı soruları cevaplandı.Okuma saatinde dönem kitabımız 
olan “HABABAM SINIFI” adlı kitap öğrencilerle birlikte okundu. 

8.SINIF: 19 Ekim 2018 tarihinde yapılan Sözel Bölüm Sınavının soruları cevaplandı. ‘’Cümlede Anlam’’ 
konusuna giriş yapıldı. Öznel ve Nesnel Yargılar, Sebep-Sonuç ve Amaç Cümleleri, Koşul-Şart Cümleleri, 
Örtülü Anlam, Dolaylı Anlatımlı ve Doğrudan Anlatımlı Cümleler, Cümlede Duygular ve Kavramlar konuları 
işlendi. İşlenen konularla ilgili etkinlikler birlikte yapıldı. Ara ara Fiilimsi konusuna dönüş yapıldı. Okuma 
saatinde ‘’Atatürk, Babam ve Ben’’ kitabı okundu. 

MATEMATİK 

5.SINIF: Üslü sayı kavramı ve parantezli işlemler konusu işlendi. 

6.SINIF: Ortak katlar ve bölenler konusu işlendi. 

7.SINIF:devirli ondalık sayılar işlendi. 

8.SINIF: Kareköklü sayılar konusu işlendi. 



 

FEN BİLİMLERİ  

ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU: Mad Science etkinliği yapıldı. 

4.SINIF: Mad Science etkinliği yapıldı. 

5.SINIF: Canlıları tanıyalım konusu işlendi. Mad Science etkinliği yapıldı. 

6.SINIF: Sindirim sistemi konusu işlendi. 

7.SINIF: Mitoz bölünmenin evreleri konusu işlendi. 

8.SINIF: Katı basıncı konusu işlendi. 

SOSYAL BİLGİLER 

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

6.SINIF: “Kültür ve Miras” ünitesinde  “İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı” konusu işlendi. 

7.SINIF: “Kültür ve Miras “ünitesinde “Gaza ve Cihat Anlayışı, İstimalet Politikası, Millet Sistemi” işlendi. 

8.SINIF: “Milli Uyanış” ünitesinde “Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler” konusu işlendi. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

5.SINIF: Allah görür ve işitir konusu işlendi 

6.SINIF: ilahi kitaplar konusu işlendi 

7.SINIF: ahiret hayatının aşamaları konusu işlendi 

8.SINIF: Zekat ve sadaka ibadeti konusu işlendi  

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ 

ANASINIFI 6 YAŞ : Kale ve Filin hareketi birlikte çalışıldı. Karşılıklı oyun oynama kurallarına uyarak tahta üzerinde 
oynandı.  

1.SINIF : Karşılıklı oyun oynama kurallarına uyarak oyun pratiği çalışıldı. Taşların hareketleri, taş gelişimi ve rok 
kavramı üzerinde duruldu. 

2.SINIF: Oyun başlangıcında taş gelişimi ve rokun önemi çalışıldı. Oyun pratiği yapıldı. 

3.SINIF: Dixit oyunu öğretildi. Bir grup belirlenerek örnek bir oyun oynandı. Çocukların hayal gücünü kullanma ve 
sözel düşünme becerileri gözlendi. 

4.SINIF: Dixit oyunu öğretildi. Bir grup belirlenerek örnek bir oyun oynandı. Çocukların hayal gücünü kullanma ve 
sözel düşünme becerileri gözlendi.  

5.SINIF: Dixit oyunu öğretildi. İki ayrı grupla oyun oynandı. Hayal gücünü kullanma ve diplomatik konuşma 
becerilerine yönelik çıkarımlar yapıldı. 

6.SINIF: Dixit oyunu öğretildi. İki ayrı grupla oyun oynandı. Hayal gücünü kullanma ve diplomatik konuşma 
becerilerine yönelik çıkarımlar yapıldı. 

7.SINIF: Dixit oyunu öğretildi. İki ayrı grupla oyun oynandı. Hayal gücünü kullanma ve diplomatik konuşma 
becerilerine yönelik çıkarımlar yapıldı. 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BİLİŞİM VE KODLAMA 

ANASINIFI 5 YAŞ:  

http://duckiedeck.com/play/investigation   

http://duckiedeck.com/play/memory  

 http://duckiedeck.com/play/tooth-brushing   

uygulamalarını kullanarak mouse   koordinasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yaptık. 

ANASINIFI 6 YAŞ:   

http://www.abcya.com/create_and_build_car.htm  uygulaması ile araba tasarımı yaptık.  

Her öğrenci kendi beğenisine uygun arabayı tasarladı. 

1.SINIF: Çizim programında 29 Ekim resimleri yaptık , temel çizim araçlarını öğrendik. 

2.SINIF: QR Code nedir? Ne amaçla kullanılır? Nasıl okutulur? tablet uygulaması yaparak çalıştık. 

3.SINIF: QR Code ‘un nasıl hazırlandığını öğrendik ve tablet uygulaması ile içinde matematik soruları gizli 
bir qr code test’i gerçekleştirdik. 

4.SINIF: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı kılık değiştirme scratch kodlama uygulaması 

6.SINIF: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı Gmail döküman ile broşür tasarımı uygulaması 

MÜZİK 

ANASINIFI 5 YAŞ: Çalgı grupları hakkında bilgi verildi. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Beethoven hakkında bilgi verildi. 

1.SINIF : Do-Re notalarını tanıma çalışmaları yapıldı. 

2.SINIF: Re-Mi-Fa notalarının dizek üzerindeki yerleri öğrenildi. Alıştırmalar yapıldı. 

3.SINIF : Mi-Fa-Sol notalarının dizek üzerindeki yerleri öğrenildi. Alıştırmalar yapıldı. 

4.SINIF : Do ve sol notaları arası küçük ezgiler çaldık. 

5.SINIF: Gitar üzerinde her telde gam çalışmaları yaptık.  

6.SINIF:.29 Ekim çalışmaları yapıldı. 

7.SINIF :29 Ekim çalışmaları yapıldı. 

8.SINIF : Gitar üzerinde her telde gam çalışmaları yaptık. 

 

http://duckiedeck.com/play/investigation
http://duckiedeck.com/play/memory
http://duckiedeck.com/play/tooth-brushing
http://www.abcya.com/create_and_build_car.htm


 

GÖRSEL SANATLAR 

ANASINIFI 5 YAŞ:  29 Ekim Cumhuriyet bayramı konulu grup çalışması yapıldı. 

ANASINIFI 6 YAŞ : 29 Ekim Cumhuriyet bayramı konulu grup çalışması yapıldı. 

1.SINIFLAR : Renk, çizgi, biçim, form, doku, mekân/uzam gibi sanat elemanlarını kullanarak resnkli resim çalışmaları 

yapıldı. 

 2.SINIFLAR : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim çalışması yapıldı. 

3.SINIFLAR :  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim çalışmaları tamamlandı. 

4. SINIFLAR:  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim çalışmaları tamamlandı. 

6. SINIFLAR: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim çalışmaları tamamlandı. 

7. SINIFLAR: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim çalışmaları tamamlandı. 

 

BEDEN EĞİTİMİ 

ANASINIFI 5-6 YAŞ: Belli bir yüksekliğe tırmanma ve tırmanılan yükseklikten uygun şekilde inebilme becerisinin 
kazandırılabilmesi için alıştırmalar yapıldı. 

1.SINIFLAR:Dans ediyorum.Topuk-burun şarkısı söylenip dans hareketleri yapıldı. 

2.SINIFLAR: Birleştirilmiş hareketler. Atma-vurma,hedef oyunları 

3.SINIFLAR: Dans ediyorum. 

4. SINIFLAR: Sene başından itibaren işlenenn konulardan oluşan oyunlar oynatıldı. 

5.SINIFLAR: Basketbol’da top sürme ve pas atma konusu ile ilgili çalışmalar yapıldı. 

6. SINIFLAR:  Basketbol’da top sürme ve pas atma konusu ile ilgili çalışmalar yapıldı. 

7.SINIFLAR: Basketbol’da top sürme ve pas atma konusu ile ilgili çalışmalar yapıldı. 

 



 

İspanyolca  

5. SINIFLAR 

Sınav çalışması yapıldı. İsim,uyruk,yaş söylendi. Renkler,sayılar ve aile üyeleri tekrar edilip “o onun 
babası,o onun annesi” vb. cümleler kuruldu. Dört ülkenin bayrak renklerinin olduğu dört kısa metin 
bayrak resimleriyle eşleştirildi. 

6. SINIFLAR 

Sınav çalışması yapıldı. Nesneler dişi erkek olarak ayrılıp çoğul ya da tekil hale getirildi . “el actor/los 
actores -  la manzana / las manzanas.” Çekimlenmiş fiiller boşluklara yerleştirildi. Küçük bir metin okunup 
sorulara cevap verildi. 

7. SINIFLAR 

Sınav çalışması yapıldı. Saatlerle ilgili alıştırma yapılıp yol tarif etmeyi öğrendik. Bir metin okunup sorular 
cevap verildi. 

8. SINIFLAR 

sınav çalışması yapıldı. 5 tane fiilin çekimi yapılıp o fiillerle alakalı bir metin okundu,sorulara cevap verilip 
metinle ilgili doğru yanlış bölümü yapıldı. 

 

ANASINIFI 5 YAŞ: Bu haftaki konumuz hareket bildiren fiillerdi. Konumuzla ilgili hareketli şarkılar dinledik 
ve hareketleri yaptık. Eski konuları tekrar etmek amacıyla story book okuduk ve aynı story ile ilgili küçük 
kitapçık yaptık. Flashcard-larla oyunlar oynadık. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Bu haftaki konumuz vücudun bölümleri idi. Konuyla ilgili flashcard oyunları oynadık, 
kısa film izledik ve şarkılar söyledik. Konu ile ilgili ’’ MONSTER’’ hikayesini okuduk  ve yazı tahtasına 
hikayedeki monsterleri çizdik. 

SKILLS:Yüzün kısımları tekrar edilerek vücudun kısımlarına geçildi.İlgili kelimeler flashcard yardımıyla 
oyunlar oynanarak verildi.Konuyla alakalı şarkılar dinlenip söylendi.Ayrıca konuyla ilgili eğitsel video 
izlendi. 

1.SINIF : “What’s your favourite toy?” sorusuyla en sevdikleri oyuncakları söylemeleri istendi. Sahip 
oldukları oyuncakları kitaplarındaki tablo üzerinde boyayarak göstermeleri sağlandı. Oyuncakların belirli 
bölümlerinin isimleri öğrenildi ve ilgili boyama, çizme, eşleştirme gibi kitap çalışmaları tamamlandı. 
Öğrenilen konuları pekiştirmek amacıyla online oyunlar oynanıldı. 

2.SINIF : Ödev kontrolü yapıldı. Günlük rutin ve saatler üzerine kitaptaki alıştırmalar yapıldı ve bir aile 
üyesinin resmi çizilip günlük rutinleri anlatıldı. “Time Zones” metni okunup ilgili alıştırmalar yapıldı. Saat 
dilimleriyle ilgili alıştırmalar yapılıp not alındı. 

SKILLS: ”The Mad Teacher” adlı kitabın okuma çalışmalarına başlandı. Hikaye kitap CD ‘sinden dinlendi. 
Kitaptaki kelimeler defterlere yazıldı. Ayrıca dersin öğretmeni de kitabı okuduktan sonra öğrenciler de 
sırayla okuma çalışmaları yaptı. Okuduklarını anladıklarını kontrol etmek için soru-cevap şeklinde hikaye 
üzerinde konuşuldu. Son olarak da kitabın sonundaki dinleme-yazma aktiviteleri yapılıp hikayenin 
pekiştirilmesi sağlandı. 
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3.SINIF : Ödev kontrolü yapıldı. ”Johnny’s story” hikayesi dinlenip okuduktan sonra ilgili alıştırmalar 
tamamlandı. Dinleme, boyama, okuma ve yazma etkinliklerine ağırlık verildi. Müzik aletleri gruplandırıldı 
ve alıştırmalar yapıldı. “There is…, There are…” yapılarını kullanarak enstrümanların kaç tane olduklarını 
cümle şeklinde yazmaları sağlandı.  

4.SINIF : Yeni hafta ödev kontrolü ile başladı, böylece konu tekrarı yapılmış oldu. Super Minds 
kitabındaki the Secret of the Egyptian Cat hikayesi okundu ve hikaye drama ve oyunlarla canlandırıldı. In 
the Museum ünitesinde bulunan kelimeler Mısır’da ve Meksika’da bulunan müzelerle ilgili yaptığımız 
okuma çalışmalarıyla pekiştirildi. Bunlarla ilgil dinleme aktiviteleri yapıldı. 

5.SINIF: Yeni hafta ödev kontrolü ile başladı, böylece konu tekrarı yapılmış oldu. Project 2 eşliğinde 
Present Simple ve Present Continuous zamanları üzerinde duruldu. Okuma parçaları üzerinden iki zaman 
arasındaki fark vurgulandı. Öğrenciler birbirlerine sordukları soruları cevapladılar. Çiftlik hayvanları ve 
vahşi hayvanlar öğrenildi. Bunlarla ilgili dinleme aktiviteleri yapıldı ve oyunlar oynandı.   

6.SINIF:.Yeni haftaya ödev kontrolü ile başlanarak konu tekrarı yapıldı. Eyes Open kitabındaki okuma 
parçaları üzerinden Past Simple,Past Continuous Tense ve Present Simple, Present Continuous Tense 
zamanları arasındaki fark vurgulandı. Doğada hayatta kalabilmek için gerekli araç-gereçler öğretildi. 
Oyun aktivitesi ile When/While öğretimi desteklendi.  

7.SINIF :Achievers Kitabı ünite kelimeleri tekrarlandı.Present Perfect Tense konusuna devam 
edildi.Achievers Workbook Kitabından 1. Ünite ile ilgili alıştırmalar üzerinde çalışıldı .Achievers Kitabı 1. 
Üniteye ait  Listening  çalışmaları yapıldı. 

8.SINIF:  Fiil çekimleri tekrarlandı, soru-cevap, kendinden ve hobilerinden bahsetme. 

 

İkokul 

Anasınıfı, ilkokul 1 ve 2 sınıf öğrencileri ile rehberlik dersi yapıldı. Yapılan bu derste değerler eğitimi 
kapsamında “Saygı” konusu işlendi. 

Anasınıfı öğrencilerimize “Bir Aile Çiz” adlı projektif  envanter uygulandı.  

İlkokul 2. sınıf öğrencilerimize “Kendimi Tanıyorum” adlı envanter uygulandı.  

1C sınıfı velileri ile “Bireysel Veli Görüşmeleri” yapıldı.  

 

BEDEN EĞİTİMİ: Tüm sınıflara Cumhuriyet Koşusu yaptırılıp öğrencilerin koşu dereceleri alındı. 

DUYURULAR: 01.11.2018 Perşembe günü 2.sınıflar 02.11.2018 cuma günü 1.sınıflar Cumhuriyet Bayramı 
kapsamında Avcılar Atatürk Evine geziye gideceklerdir. 
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