5 YAŞ GRUBU: Bu hafta meslekler temasını işledik. Çeşitli meslek grupları hakkında fikir sahibi olduk.
Mesleklerin faaliyet alanları hakkında sohbet ettik.İtfaiye gezimiz ile de itfaiyecilerin hayatını,görevlerini
gözlemleme fırsatı bulduk.
6 YAŞ GRUBU: Bu hafta “Meslekler” temasını işledik. Meslek nedir? sorusu ndan yola çıkarak beyin fırtınası
yaptık. Anne ve Babalarımızın meslekleri hakkında sohbet ettik. İtfaiye gezimizde sonra resim çalışması
yaptık. Sanat etkinlikleri, bilmeceler ve şarkı ile temamızı tamamladık.

HAYAT BİLGİSİ : Okula geliş ve gidişlerde güvenlik kuralları işlendi.
TÜRKÇE : (Uu) sesi verildi.ELAKİNOMU sesleri ile hece, sözcük ve cümleler yazdırıldı,okutuldu.
MATEMATİK : 20’ye kadar 2’şer ileriye,1’er ve 2’ser gerye sayma yaptırıldı.Onluk ve birlik kavramı verildi.

HAYAT BİLGİSİ : Akrabalığın ne olduğu hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, yakın akrabalarını tanıttılar.
Akrabalık ilişkilerinin önemini kavratıldı.
TÜRKÇE : Kelimeleri anlamlarına uygun kullanma çalışmaları yapıldı. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış
yazılar okutuldu. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde
bulunuldu.
MATEMATİK : 100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulma çalışmaları yapıldı.

HAYAT BİLGİSİ :BİR ZAMANLAR ÇOCUKTULAR
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özellikleri karşılaştırıldı.
TÜRKÇE : ‘ŞAHİH BEY’ metni okundu ve etkinlikleri yapıldı.
‘OLUMLU VE OLUMSUZ CÜMLE,SORU VE ÜNLEM CÜMLESİ,NOKTA SORU İŞARETİ ÜNLEM ‘ konuları işlendi.
MATEMATİK : Doğal Sayılarda Toplama İşlemi. İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem
sonucuyla karşılaştırıldı ve zihinden toplama işlemi yapıldı.
FEN BİLİMLERİ : KUVVETİ TANIYALIM , Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti
tanımlama çalışmaları yapıldı.

TÜRKÇE : ŞERİFE BACI belgeseli (İzleme Metni) ile okuma anlama çalışmaları ve Kurallı ve Devrik Cümleolumlu olumsuz cümle bilgisi,
MATEMATİK: Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpma.Üç doğal sayı ile yapılan
çarpma işleminde sayıların birbiriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir
FEN BİLİMLERİ: Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine
dayalı olarak tartışma. Dondurulmuş besinler, paketlenmiş besinler, son kullanma tarihi gibi kavramlar
üzerinde duruldu.
SOSYAL BİLGİLER : Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla
karşılaştırma.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. dönem 1. yazılı sınavı uygulandı. Sübhâneke Duası ve Anlamı. Tema
genel tekrarı.
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ : 1. dönem 1. yazılı sınavı uygulandı.İnsan olma
sorumluluğunu taşımanın yollarını açıklama.
TRAFİK GÜVENLİĞİ : 1. dönem 1. yazılı sınavı uygulandı.Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları
kullanma kazanımlarını içeren çalışmalar yapıldı.

TÜRKÇE
5.SINIF: Öğrencilerin ödevleri kontrol edildi. Bölüm Sınavı soruları öğrencilerle birlikte cevaplandı.
Noktalama İşaretleri konusuna devam edildi. Soru İşareti, Ünlem İşareti, Kesme İşareti, Tırnak İşareti,
Konuşma Çizgisi, Köşeli Ayraç, Yay Ayraç ve Eğik Çizgi konuları işlendi. Akıllı Ders Asistanı kitabındaki
etkinlikler birlikte yapıldı. İşlenen konular ile ilgili Sadık Uygun kitabından ödevler verildi. Okuma saatinde
Sadako adlı kitap okundu.
6.SINIF: “Bölüm Sınavı”soruları yanıtlandı yanlışlar üzerinde duruldu.Noktalama işaretleri konusuna
başlandı.Yazılı sınav sonuçları açıklandı,yanlışlarla ilgili açıklamalar yapıldı.
7.SINIF: “Bölüm Sınavı”soruları öğrencilerle birlikte cevaplandı.”Fiilde Anlam,Fiil Kipleri,Fiilde
Anlam(Zaman) Kayması” konuları tekrar edildi.”EK EYLEM”konusuna giriş yapmadan önce son tekrarlar
yapıldı.”Sadık Uygun” ve “Akıllı Ders Asistanı” kitaplarındaki boşluklar dolduruldu.Bol etkinlik ve soru
çözümüyle konular iyice pekiştirildi.Öğrenciler ödevlendirildi.”Kompozisyon Sınavı” uygulandı.Hababam
Sınıfı kitabı okutuldu.
8.SINIF: ‘’Bölüm Sınavı’’ soruları cevaplandı. MEB tarafından yayınlanan örnek sorular cevaplandırıldı.
’’Cümlede Anlam’’ konusuna devam edildi.

MATEMATİK
5.SINIF:Kesirler konusuna giriş yapıldı.
6.SINIF: Kümeler konusu işlendi.
7.SINIF:Rasyonel Sayılarda Sıralama konusu işlendi.
8.SINIF:Kareköklü Sayılarla Çarpma İşlemi konusu işlendi.

FEN BİLİMLERİ
ANASINIFI 6 YAŞ GRUBU: Fen deney derslerimizde bu hafta ”Yiyecekler çürüdüler ve hasta oldular. Sağlıklı
olan hangisi?” etkinliği yapıldı.
4.SINIF: Fen laboratuvar derslerimizde bu hafta “Dengeli Beslenme” konusu işlenerek “ Menü
Oluşturuyoruz” etkinliği yapıldı.
5.SINIF: “Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme” ünitesine giriş yapıldı.
6.SINIF: Kalbin yapısı konusu anlatıldı.
7.SINIF: Mitoz ve Mayoz bölünmenin farkları konusu anlatıldı.
8.SINIF: Sıvı basıncı konusu anlatıldı.

SOSYAL BİLGİLER
5.SINIF: “Kültür ve Miras” ünitesinde “ Kültürümüze Ait Özellikler “ konusu işlendi.
6.SINIF: “ Kültür ve Miras “ ünitesinde “ Türklerin İslamiyet’e Geçişi “ konusu işlendi.
7.SINIF: İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın-İstanbul’un Fethi’ nin Neden ve Sonuçları işlendi.
8.SINIF: Samsun’ a Çıkış,Havza Genelgesi ve Erzurum Kongresi işlendi.
5.,6. ve 7. sınıf öğrencilerimizle Anıtkabir (Ankara) Gezisi yapıldı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5.SINIF: Allah (cc) ile irtibat: Dua konusu işlendi.
6.SINIF: İlahi Kitaplar konusu işlendi.
7.SINIF: Ahiret inancının İnsan Davranışlarına etkisi konusu işlendi.
8.SINIF: Zekat ve sadaka ibadeti işlendi.

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ
ANASINIFI 6 YAŞ : Atın hareketi çalışıldı. Hareketin kavranmasına yönelik. Öğrencilerin katıldığı çeşitli
oyunlar oynandı.
1.SINIF : Bir hamlede kale matları çözüldü. Oyun pratiği çalışıldı. Taş gelişimi ve tehdit kavramları
üzerinde duruldu.
2.SINIF: İki kale kullanılarak oyun sonunda mat planı gösterildi. Oyun pratiği çalışıldı.
3.SINIF : İki ayrı grup halinde Dixit oyunu oynandı. Öğrencilerin birbirleriyle iletişimi, sözel ifade, hayal
gücü ve soyut düşünme becerileri gözlendi.
4.SINIF : İki ayrı grup halinde Dixit oyunu oynandı. Öğrencilerin birbirleriyle iletişimi, sözel ifade, hayal
gücü ve soyut düşünme becerileri gözlendi.
5.SINIF: Dixit oyununa devam edildi. Bir resmi hikayeleştirme ve diplomatik konuşma becerilerine dayalı
oyunda öğrencilerin becerileri gözlendi.
6.SINIF: Katamino, Quoridor ve Quarto birlikte oynandı.
7.SINIF : Dixit oyununa devam edildi. Bir resmi hikayeleştirme ve sözel ifade becerilerine dayalı bu
oyunda öğrencilerin becerileri gözlendi.

BİLİŞİM VE KODLAMA
ANAOKULU 5 YAŞ: Tablet uygulaması yaparak boyama ve tasarım çalışmaları yapıldı.
ANAOKULU 6 YAŞ: www.code.org sayfasında her öğrenci kendi hesabı ile giriş yaparak kendisine
tanımlanan derste ilerledi.
1.SINIF: www.code.org sayfasında her öğrenci kendi hesabı ile giriş yaparak kendisine tanımlanan
derste ilerledi.
2.SINIF: www.code.org sayfasında her öğrenci kendi hesabı ile giriş yaparak kendisine tanımlanan
derste ilerledi.
3.SINIF: www.code.org sayfasında her öğrenci kendi hesabı ile giriş yaparak kendisine tanımlanan
derste ilerledi.
4.SINIF: Scratch ile anlamlı diyalog animasyonu oluşturuldu
6.SINIF: Google Drive ile Alt bilgi ve üst bilgi özelleştirme seçenekleri işlendi

GÖRSEL SANATLAR
ANASINIFI 5 YAŞ: Renklerin uyumundan yola çıkarak imgesel çalışmalar yaptık.
ANASINIFI 6 YAŞ : Renklerin uyumundan yola çıkarak imgesel çalışmalar yaptık.
1.SINIFLAR : Evini, odasını, okulunu, sınıfını gösteren resim çalışmaları yaptık.
2.SINIFLAR : Oran-orantı ile başlayarak “portre” konusuna giriş yaptık.
3.SINIFLAR :Oran-orantı ile başlayarak “portre” konusuna giriş yaptık.
4. SINIFLAR: Oran-orantı ile başlayarak “portre” konusuna giriş yaptık.
6. SINIFLAR: Sanat akımlarında portre konularını inceledik.
7. SINIFLAR: Sanat akımlarında portre konularını inceledik.

BEDEN EĞİTİMİ
ANASINIFI 5-6 YAŞ: Top alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme çalışmaları yapıldı.
1.SINIFLAR: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili.
2.SINIFLAR: Tüm sarı fiziksel etkinlik kartlarından oluşturulan parkur çalışması yapıldı.
3.SINIFLAR: Kültürümü tanıyorum başlıklı fiziksel etkinlik kartından atabarı oyununun adımları öğretildi.
4. SINIFLAR: Kültürümü tanıyorum başlıklı fiziksel etkinlik kartından atabarı oyununun adımları öğretildi.
5.SINIFLAR: Basketbol’da şut atma konusu ile ilgili çalışmalar yapıldı.
6. SINIFLAR: Ölçme-değerlendirme.
7.SINIFLAR: Basketbol’da şut atma konusu ile ilgili çalışmalar yapıldı.

MÜZİK
ANASINIFI 5 YAŞ: Vurmalı çalgılar grubu hakkında görsel ve işitsel destekli bilgiler verildi.
ANASINIFI 6 YAŞ : Çalgı grupları hakkında bilgiler verildi.
1.SINIF : Mi notasının dizek üzerindeki yeri öğretildi.
2.SINIF: Fa ve sol notalarının dizek üzerindeki yerleri ile ilgili alıştırmalar yapıldı.
3.SINIF : La notasının dizek üzerindeki yeri öğretildi.
4.SINIF : Melodika ile küçük ezgiler çaldık.
5.SINIF: Gitar üzerinde tonal çalışmalar yaptık.
6.SINIF: 10 Kasım şarkılarını çalıştık.
7.SINIF : 10 Kasım şarkılarını çalıştık.
8.SINIF :Gitar üzerinde gam çalışmaları yaptık.

ANASINIFI 5 YAŞ: Oyuncak konusu flashcardlar ve oyunlar ile tekrar edilip şarkılarla pekiştirildi.Yeni
ünitemiz olan “Vücut kısımları” konusuna giriş yapıldı.Flashcardlar ve oyunlarla kelimeler verilip şarkılarla
pekiştirildi.
ANASINIFI 6 YAŞ : Bu hafta renkler konusu işlendi. İlgili şarkılarla konu pekiştirildi ve renklerle ilgili birçok
oyun oynandı. Öğrencilerin çalışma kitabından ilgili yerler yapıldı ve renklerle ilgili bir hikaye okundu.
SKILLS:Yüz ve vücudun kısımları konu ile ilgili flashcardlar ve oyunlar ile tekrar edilip şarkılarla
pekiştirildi.Yeni ünitemiz olan “Renkler” konusuna giriş yapıldı.Flashcardlar ve oyunlarla kelimeler verilip
şarkılarla pekiştirildi.
1.SINIF : Haftaya “What’s your favourite animal?” ünitemiz ile başladık. Hayvan isimleri “has got” yapısı
kullanılarak öğretildi. İlgili alıştırmalar yapıldı. Ünite oyunları oynatıldı ve ünite şarkısı dinletildi. Dinlenilen
kısa hikaye ile ilgili sorular sorularak kitaptaki alıştırmalar tamamlandı.
2.SINIF: Haftaya ödev kontrolü yaparak başladık.Öğrenci ve çalışma kitabındaki etkinliklerle ünitenin
tekrarını yaptık. Günlük rutinlerimizi yazdığımız bir kitapçık hazırladık.
SKILLS:”The Mad Teacher” okuma kitabının eksik kalan sayfaları tamamlandı,kitap sonundaki aktiviteler
yapılarak kitap pekiştirildi ve bitirildi.Ev ödevi olarak verilen projelerin cümle yapıları tamamlanarak
koridorda sergilendi.
3.SINIF : Haftaya ödev kontrolü ile başladık. Ünite konu ve kelimelerini tekrar ettik. Çalışma kitabındaki
etkinlikleri tamamladık. “The Picnic” ünitemize giriş yaptık. Yiyecek ve içecekler ile ilgili ünite kelimelerini
deftere yazıp ilgili alıştırmalarla pekiştirdik.
4.SINIF : Hafta, haftasonu ödevinin kontrolü ile başladı. Daha sonra 1. Main Course ortak sınavları yapıldı.
Haftanın geri kalanında, 2. Ünite’nin bitirilmesi ve 3. ünitedeki yeni hedef kelimelerin öğretilmesi
planlanıyor.
5.SINIF: Main Course (Emel TEMÜR) Bu hafta yeni üniteye geçtik. What’s her job ünitesi. Meslekleri
öğrendik. Simple present tense ile 3. kişide soru sormayı ve cevaplamayı tekrarladık. Aynı zamanla birlikte
olumlu ve olumsuz soru sormayı öğrendik. Yeni kelimeler öğrenildi meslekler ile alakalı.
Main Course: Bu hafta, haftasonu ödevinin kontrolü ile başladı. Daha sonra 1. Main Course ortak sınavı
yapıldı. Haftaya, 3. ünitenin yeni kelimelerinin öğretilmesi ile devam edilmesi planlanıyor.
6.SINIF:.Haftaya ödev kontrolü ile başlandı. Eyes Open kitabındaki “The Remotest Inhabited Island on
Earth” okuma parçası üzerinden “prepositional phrases” anlatıldı ve workbookta ilgili aktiviteler
tamamlandı. Ayrıca e-mail yazarken kullanılan kalıplaşmış ifadeler öğretildi.
7.SINIF :Achievers Öğrenci Kitabındaki birinci ünitenin genel tekrarı yapıldı.”Present Perfect Tense”
konusu ile ilgili alıştırmalar yapıldı.Achievers Workbook içindeki 1. Ünite alıştırmaları tamamlandı.
8.SINIF : Maincourse: The feel-good factor ünitesini bitirildi. ‘’Wh’’ questions ile soru sorma, film türleri
işlendi. Bir kitap veya film eleştirisi yazıldı. 2. ünite olan ‘’enjoy the ride’’ a giriş yapıldı.
LGS: 2. ünite olan ‘’Teen Life’’ ile ilgili target vocabulary verildi. Test kitaplarından test çözdürüldü ve
kontrolu sağlandı.

ALMANCA:
5.SINIF: Ünite 1 tamamlandı. Yeni kelimeler tekrarlandı (Görüşmek üzere, Bilmiyorum, elbette, Gitar
çalmak vb.) . Fiil’ in 1. ve 2. hali çalışıldı (olmak, oynamak, gelmek vb.) Cümleler yazıldı. Öğrenciler dialog
çalıştılar.(Benim adım … , senin adın ne?/Ben İstanbul’ dan geliyorum, sen nereden geliyorsun? Ben Gitar
çalarım, sen Gitar çalar mısın? vb.)
6.SINIF: Fiil çekimleri çalışıldı. Yeni öğrenilen düzenli fiillerin çekimleri çalışıldı. Tekil ve Çoğul olmak üzere
Cümle örnekleri verildi. Alıştırmalar yapıldı. Bazı Ülkelerin Almancası öğrenildi. Başkentleri ve/veya şehir
isimleri öğrenildi. “Viyana nerede?” şeklinde soru ve cevap örnekleri verildi.
7.SINIF: El, ayak, kafa, bacak, kulak, diş, boğaz, kol, sırt, karın vb. vücut parçaları tekrarlandı. Çoğul
ifadeleri ile birlikte işlendi. “Elim acıyor.” ve “Ellerim acıyor.” şeklinde cümle örnekleri verildi. Benim,
senin, onun (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre) zamirleri nasıl ifade edilir öğrenildi. Örneğin
“onun dişleri ağrıyor” şeklinde cümle örnekleri yapıldı. “Bana” ve “sana” yani yönelme durumu örnek
cümleler üzerinde duruldu.
8.SINIF: Fiil çekimleri. Kendinden bahsetme tekrarlandı. Adı, yaşı, nereden geldiği, nerede oturduğu,
hobileri, neleri yapmaktan hoşlanmadığı vb. hakkında konuşmaları istendi.

PSİKOLOJİK
DANIŞMA VE
REHBERLİK
BİRİMİ

ETKİNLİKLER
VE
DUYURULAR

3B, 3D, 4D VE 4E sınıfları ile “Saygı” konulu değerler eğitimi ile ilgili rehberlik dersi gerçekleştirildi.

Sınıflar arası basketbol turnuvası yapıldı.
Atatürk Haftası kapsamında 1. ve 2.sınıflar “Florya Atatürk köşkünü” ziyaret ettiler.
Anaokulu 5-6 yaş grupları ile “Beylikdüzü İtfaiye” merkezine gittik.

