
5 YAŞ GRUBU: GEMS: Ayılar ile Matematik temamıza akıl haritasi oluşturarak başladık. Ayılar ile grafik 
çalışması,simetri,gruplama gibi calışmalar gerçekleştirdik. Evden getirilen ayı görselleri,kitapları ile köşe 
oluşturuldu. 

6 YAŞ GRUBU: GEMS Baykuşlar temamıza “Baykuşlar hakkında ne biliyoruz? sorusu ile giriş yaptık. 
Baykuşların vücut yapıları, beslenme ve avlanma şekilleri ile ilgili sohbet ettik ve belgeseller izledik. 
“Gruplama, sıralama, örüntü oluşturma ve ilk baykuş resmi” çalışmalarını yaptık. 
 

HAYAT BİLGİSİ  
Okul ile ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirme çalışması yapıldı. 

TÜRKÇE 
Ö ve R sesi verildi.Öğrenilen seslerle hece, sözcük ve cümle yazdırıldı.Kısa metinler okutuldu.Nokta,soru 
işareti ve kesme işaretinin kullanımı anlatıldı,uygulandı.  

MATEMATİK 
Sıra bildirmek amacıyla 20’ye kadar olan sayıları kullanma,100 içinde ileriye doğru onar-beşer ve birer sayma 
çalışmaları yapıldı. 
 

HAYAT BİLGİSİ :  Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları fark etmesi sağlandı. Gün içerisinde işlerini 
planlayarak yapması gerektiği bilinci verildi.  

TÜRKÇE : Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlandı.  Yazılarını görsel unsurlarla desteklemesi ile 
birlikte dikte çalışmalarına yer verildi. 

MATEMATİK  : İki doğal sayının toplamını tahmin etme ve tahminin sonucunu karşılaştırma işlemleri 
yapıldı. Zihinden toplama işlemleri yaptırıldı. 

HAYAT BİLGİSİ : Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer 
 

TÜRKÇE  : ‘’GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KİLOMETRE TAŞLARI’’ metni işlendi. CÜMLEDE 5n 1K  

MATEMATİK : Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder tahminini işlem sonucuyla 
karşılaştırır. 

FEN BİLİMLERİ :  Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır. 

TÜRKÇE - GÜNEŞİ BİLE TAMİR EDEN ADAM  metni ile okuma, dinleme, anlama, anlatım ve yazma çalışmaları 
ile “mi soru ekinin yazımı. 

 
MATEMATİK - En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder 
ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırma. 
Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemleri çözme.  

FEN BİLİMLERİ - Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varma. 

SOSYAL BİLGİLER Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini 
kavrama ve tema sonu değerlendirmesi. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-Beden ve giysi temizliğine özen gösterme. Çevreyi temiz tutmaya ve 
korumaya önem verme   

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ - Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı 
durumları örneklendirerek bunların çözümüne ilişkin sorumluluk üstlenme. 

TRAFİK GÜVENLİĞİ Taşıt trafiğine kapalı alanlarda oyun araçlarını güvenli kullanma kazanımlarıyla ilgili 
çalışmalar yapıldı. 
 



 

TÜRKÇE 
5.SINIF: Kök ve Ek ( İsim Kök, Fiil Kök ve Yapım Ekleri ) konusu anlatıldı. Okuma saatinde  

‘‘Kadim Şehrin Şifreleri’’ kitabı  okundu. 

6.SINIF:Ses olaylarından kaynaklanan yazım hataları ile ilgili örnek sorular çözüldü.Noktalama işaretleri 
tamamlandı.Kitap okuma saatinde “Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk”kitabı okundu. 

7.SINIF:Ek eylem konusuna devam edildi.Okuma saatinde “Hababam Sınıfı” kitabı okundu. 

8.SINIF: Parçada Anlam konusuna devam edildi. Okuma saatinde ‘’Atatürk, Babam ve Ben’’ kitabı okundu. 
MATEMATİK 
5.SINIF: Denk Kesirler ve Kesirlerde Sıralama konusu işlendi. 

6.SINIF: Kesirlerde sıralama ve kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi işlendi. 

7.SINIF: Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri işlendi. 

8.SINIF: Kareköklü Sayılarla Toplama-Çıkarma İşlemleri ve Gerçek Sayılar Kümesi konuları işlendi. 

 
FEN BİLİMLERİ 
ANASINIFI 6 YAŞ GRUBU: Çürümüş besinlerde oluşan mikroorganizmaların mikroskop yardımıyla 
gözlenmesi etkinliği yapıldı. 

4.SINIF: 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında öğrencilere konu ile ilgili sunum yapıldı.  “Yer Kabuğu 
ve Dünya’mızın Hareketleri” ve “Besinlerimiz” üniteleri ile ilgili tekrar ve soru çözümü çalışması yapıldı. 

5.SINIF: Sürtünme Kuvveti konusu işlendi. 

6.SINIF: Kan Dolaşımları, Kanın Yapısı ve Kan Grupları işlendi. 

7.SINIF: Kütle ve Ağırlık İlişkisi konusu işlendi. Fen laboratuvarında üreme hücresi, bitki hücresi, 
paramesyum hücresi incelemesi yapıldı. 

8.SINIF: Periyodik Sistem ve Elementlerin Sınıflandırılması konuları işlendi. 

 



 

SOSYAL BİLGİLER 
5.SINIF:  “İnsanlar Yerler ve Çevreler” ünitesinde “İklimin Yaşantımıza Etkisi” konusu işlendi. 

6.SINIF:  “Kültür ve Miras” ünitesinde “Anadolu Selçuklu Devleti” konusu işlendi. 

7.SINIF: Avrupa’da Uyanış-Rönesans,Reform Hareketleri,Aydınlanma Çağı,Sanayi İnkılabı konusu işlendi. 

8.SINIF: Milli Uyanış-”BMM’ nin Açılışı, BMM’ ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar” konusu işlendi. 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
5.SINIF: Kur’an-ı kerimden ve peygamberlerin hayatından dualar işlendi 

6.SINIF: İlahi kitaplar Kur’an-ı kerim konusu işlendi. 

7.SINIF: Hz. İsa (as) konusu işlendi. 

8.SINIF: Zekat ve sadaka ibadeti tekrar edildi ve test çözüldü. 
 
BİLİŞİM VE KODLAMA 
 
1.SINIF: Code Saati sayfasında sıralı hareketler ve döngü blokları ile çalışıldı. 

2.SINIF: Code Saati sayfasında sıralı hareketler ve döngü blokları ile çalışıldı. 

3.SINIF: Code Saati Sayfasından “Ice Age” dersi yapıldı. 

NOT:İsterlerse çocuklar evde de www.code.org adresinden giriş yaparak derslerde ilerleyebilirler. Giriş 
şifresi olan görselleri biliyorlar.  

SINIF KODLARI 
ANAOKULU 
6A 

DMDQSX 1A RCSVKP 2A RGRLNJ 3A DYNLRC 

ANAOKULU 
6B 

DDGCJJ 1B CYQVPN 2B BKWSYM 3B WQXGDC 

  1C RGJQHD 2C DFXBYZ 3C JLCVKL 

      3D RCYKQR 

 

4.SINIF: Scratch ses ekleme, düzenleme ve  arka plan ses ekleme çalışmaları yapıldı 

6.SINIF: Google Drive da Dökümanlar ile Dipnot ve simge ekleme çalışmaları yapıldı  

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ 

ANASINIFI 6 YAŞ : Piyonun hareketi ve piyon dönüşümü öğretildi. Çeşitli animasyonlarla bilgiler pekiştirildi. 

1.SINIF : Vezir ve at kullanılarak yıldız toplama oyunu oynandı. Oyun pratiği çalışıldı. 

 

 

 

 

http://www.code.org/


 

GÖRSEL SANATLAR 

ANASINIFI 5 YAŞ:  Renkli resim tekniklerini kullanarak imgesel çalışmalar yaptık. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Renkli resim tekniklerini kullanarak imgesel çalışmalar yaptık. 

1.SINIFLAR : Oran-orantı ile başlayarak portre konusuna giriş yaptık. 

2.SINIFLAR : Karışık teknik kullanarak portre çalışmaları yaptık. 

3.SINIFLAR : Karışık teknik kullanarak imgesel portre çalışmaları yaptık. 

4. SINIFLAR:  Karışık resim teknikleri kullanarak imgesel portre çalışmaları yaptık. 

6. SINIFLAR:  Sanat akımlarından yola çıkarak özgün portre çalışmaları yaptık. 

7. SINIFLAR:  Sanat akımlarından yola çıkarak özgün portre çalışmaları yaptık. 

BEDEN EĞİTİMİ 

ANASINIFI 5-6 YAŞ: Atletizm de denge alıştırmaları yapıldı. 

1.SINIFLAR:  Yer değiştirme hareketleri ve dengeleme hareketlerinden oluşan parkur yapıldı.                        

2.SINIFLAR: Yuvarlama ve atma-tutma etkinliklerini içeren oyunlar oynatıldı.Fiziksel etkinlik oyunları oynatıldı. 

3.SINIFLAR: Tüm sarı fiziksel etkinlik kartlarından oluşan oyunlar oynatıldı.Fiziksel etkinlik oyunları oynatıldı. 

4. SINIFLAR: Tüm sarı fiziksel etkinlik kartlarından oluşan oyunlar oynatıldı.Fiziksel etkinlik oyunları oynatıldı. 

5.SINIFLAR: Ölçme değerlendirme yapıldı. 

6. SINIFLAR: Basketbol’da şut atma. 

7.SINIFLAR: Basketbol’da şut atma. 

8. SINIFLAR: Basketbol’da şut atma. 

MÜZİK 

ANASINIFI 5 YAŞ: Bireysel şarkı söyleme çalışmalarına devam edildi. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Bireysel şarkı söyleme çalışmalarına devam edildi. 

1.SINIF : Sol notasının dizek üzerindeki yeri öğretildi. 

2.SINIF: La notasının dizek üzerindeki yeri öğretildi. 

3.SINIF : Si notasının dizek üzerindeki yeri öğretildi. 

4.SINIF : Jingle bells şarkısını melodikada nota okuyarak çaldık. 

5.SINIF: 5 nota ile gitarda etüt yaptık. 

6.SINIF:Orkestra şarkıları belirledik. 

7.SINIF :Orkestra şarkıları belirledik. 

8.SINIF : Gitar üzerinde nota yerleri ve gam çalışması yaptık. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

YABANCI DİLLER 

ANASINIFI 5 YAŞ: Konumuz kıyafetlerdi. Konuyla ilgili kısa videolar izledik. Şarkı söyledik ve masal anlattık. 
flashcard-larla oyunlar oynadık. Soğuk sıcak oyunu oynadık. Kitap etkinliği yaptık. 

ANASINIFI 6 YAŞ: Konumuz aile bireyleri idi. Konu ile ilgili oyunlar oynadık. Şarkılar söyledik. Masal 
anlattık. Kitap etkinliğ yaptık. Kısa video izledik. 

SKILLS : Eski ünite olan “Renkler ve Şekiller” konuları tekrar edildi.Yeni ünitemiz olan “Aile Fertleri”ne 
geçildi.Konuyla ilgili video izlendi.Flashcardlar ile oyunlar oynandı.Şarkılar ile konu pekiştirildi. 

1.SINIF : Ünite içerisindeki hedef kelimeler ile ilgili oyun ve aktiviteler yapıldı. Flashcardlar ile oyunlar 
oynandı, şarkılar dinlendi ve konumuzla ilgili hikaye dinlenilerek alıştırmaları tamamlandı.  

2.SINIF: Haftasonu ödevleri kontrol edildi. Geniş zamanla ilgili soru sormayı öğrendik. Superminds’taki 
ilgili alıştırmalar yapıldı. Konuyla ilgili kitabımızdaki video izlendi ve üzerine tartışıldı. 

SKILLS : 2.ünitemiz olan “Let’s Play” konusu bitti.Class book ve activity book taki aktiviteler 
tamamlandı.Kitabın videosu izlenerek konunun pekişmesi sağlandı. 

3.SINIF : Ödevler kontrol edildi. “Shall we…? How about...?” yapıları öğrenildi ve farklı diyaloglar 
kullanılarak konunun pekiştirilmesi sağlandı. Ünitenin hikayesi olan “The golden apple” okundu ve videosu 
izlendi. Hikaye ile ilgili alıştırmalar tamamlandı.  

4.SINIF : Could konusu işlendi. Bebeklik ve erken çocukluk zamanlarından örnekler vererek ne 
yapabildiğimizi söyledik ve cümleleri defterlere yazdık. Super Minds kitabından konuyla ilgili alıştırmalar 
yaptık. 

5.SINIF: Past Simple konusunu yapmaya devam ettik. Kitapta bulunan alıştırmaları yaptık ve WH 
Questions kullandığımız sorulara cevap verdik. Vurgulanan yerleri defterlere not aldık. 

Main course (Emel TEMÜR) Bu hafta meslekler ünitesini bitirdik. Workbook kitabındaki aktiviteleri yaptık. 
Yeni kelimeler öğrendik. Hayvanlarla yapılan meslekleri öğrendik. 

6.SINIF: Bu hafta “A Balancing Act” ünitesindeki should/must konusunu tekrar ettik. Ardından don’t have 
to/mustn’t konusunu işledik. Kitaptaki okuma parçaları doğrultusunda yazma ve konuşma aktiviteleri 
yaptık. “Performance” temalı kelimeleri öğrendik. 

7.SINIF :2. Ünite kelimelerinin çalışılmasına devam edildi.”Will” ve “be going to” ile yapılan gelecek zaman 
konusu tekrarlandı.”Future Continuous Tense” konusu çalışıldı.Konuyla ilgili alıştırmalar yapıldı. 

8.SINIF : Maincourse: Perspective kitabının ‘’Happy maps’’ ünitesine başlandı. Listening alıştırmaları 
yapıldı. 

LGS:  3. ünite olan ‘’in the kitchen’’ a giriş yapıldı. Önemli kelimeler verildi. 1. test kitabındaki ünite ilgili 
testler bitirildi. 

 

 

 



 

ALMANCA:  

5.SINIF:  Bazı hobiler öğrenildi. “Ben yüzerim, sen yüzersin” gibi cümlelerle fiil çekimleri çalışıldı. “Bu Ayşe. 
O yüzer.” (Das ist Ayşe. Sie schwimmt.) gibi cümleler yapıldı.  

6.SINIF: Öğrenilen kelimeleri vs. kullanmak için soru-cevap çalışmaları yapıldı. Alıştırmalar yapıldı. Fiil 
çekimi Siz ve biz tekrarlandı. Yeni üniteye giriş yapıldı ve okulda görülen derslerin isimleri öğrenildi. 

7.SINIF: “haben” (sahip olmak) ve “sein” (olmak) fiillerinin geçmiş hali tekrarlandı, örnekler yapıldı. İki 
cümleyi birbirine bağlamak için “deshalb” (bu yüzden), “und” (ve) ile “aber” (ama) kullanımlarına yönelik 
alıştırmalar yapıldı. 

8.SINIF: Bazı yer isimleri gösterildi (sinema, park, yüzme havuzu, spor salonu, kütüphane vb.). “Nereye 
gitmeyi seviyorsun?” sorusuna cevap verirken kullanılan “in + Akkusativ” yapı öğrenildi. “Kütüphaneye 
giderim.” (Ich gehe in die Bibliothek) gibi cümle örnekleri gösterildi. 

İSPANYOLCA 

5. SINIF: ‘ser’( olmak),’llamarse(adlandırılmak)’,’tener(sahip olmak)’,’vivir(yaşamak)’ fiilleri tekrar edilip 
ser fiili ile ilgili çalışma kağıdı yapıldı. 

6. SINIF  : Yemek ve içecek konusu işlendi. ‘Gustar’ (sevmek-sevmemek) fiili yapılıp hakkında video 
izlendi. ‘Ben de severim’ ‘ben sevmem’ cümleleri kurulup alıştırmalar yapıldı. 

7. SINIF: Kıyafet konusu işlendi. ‘llevar’( kıyafet taşımak)  ve ‘preferir’ (tercih etmek) fiilleri  kullanılıp 
alıştırmalar yapıldı. 

8. SINIF: Kıyafet konusu işlendi. ‘llevar’ (kıyafet taşımak) ve ‘preferir’ (tercih etmek) fiilleri kullanılıp 
alıştırmalar yapıldı. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 

3A VE 3D sınıfı öğrenci ve velileri ile bireysel görüşmeler gerçekleştirildi. 

ETKİNLİKLER 

İlkokul Öğrencilerine fiziksel etkinlik oyunları oynatıldı. 

DUYURULAR 

5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla okulumuz konferans salonunda 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ 
sunumu yapıldı. 

12 Kasım 2018 Pazartesi günü “Arkadaşlık Etkinliği”kapsamında çevre anaokullarının,katılımıyla “Sinema 
Etkinliği” yapıldı. 

13 Kasım 2018 Salı günü Anasınıfı öğrencilerimiz “Atatürk Deniz Köşkü” gezisini gerçekleştirdiler. 

13 Kasım 2018 Salı günü 1.Sınıflar Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından İşitme Testi 
uygulaması yapıldı. 

15 Kasım 2018 Perşembe günü 2.Sınıflar  Küresel Isınmanın mevsimler üzerinde etkisini öğrenmek 
amacıyla “Mevsimini Arayan Karpuz”adlı tiyatro oyununu izlediler. 


