ANASINIFLARI
5 YAŞ GRUBU: Bu hafta “Dünyamız-Uzay-Zaman ve Yeni Yıl” temamıza devam ettik. Saat çeşitlerini ve akrep
ile yelkovanı öğrendik. Gece-Gündüzün oluşumu ile ilgili interaktif ortamda videolar izledik. Ayrıca fener ile
kendimizde deneyimledik. Kendi kol saatlerimizi oluşturduk.
“Sevimli Kaşifler 3” kitabımızdan çalışmalar gerçekleştirdik.
6 YAŞ GRUBU: Bu hafta “Kış Mevsimi” temamıza giriş yaptık. Kış mevsiminde doğada meydana gelen
değişiklikler ve “Kış Mevsiminde” yediğimiz meyve - sebzeler hakkında sohbet ettik. Kış temalı resim
çalışması yaptık. “Çizgi Çalışmaları ve Matemetik 1” kitaplarında belirlenen sayfaları tamamladık.
HAYAT BİLGİSİ
El, yüz yıkama ve dişleri tekniğine uygun olarak fırçalama, saç tarama, günlük kıyafetlerini giyme ve özenli
kullanmanın kişisel bakım olduğu üzerinde duruldu. Kişisel bakımını yaparken kaynakların verimli kullanılması
gerektiğine değinildi.
TÜRKÇE
Ğ-F-J sesleri ile hece,sözcük ve cümle yazdırıldı.Dikte çalışması yapıldı.Büyük harflerin cümleye başlarken,
özel isimleri ve başlıkları yazarken kullanıldığı, örneklerle anlatıldı.
MATEMATİK
Çıkarma işleminin sembolü (-) tanıtıldı. Öğrencilere işleme ait matematik cümlesi yazdırıldı, modelle
gösterip açıklaması yaptırıldı.Çıkarma, eksilen, çıkan, fark, eksi terimlerinin anlamları vurgulandı.
HAYAT BİLGİSİ : Yemek yerken görgü kurallarına uymanın önemini fark etmesi sağlandı.
TÜRKÇE : Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirleme çalışmaları yapıldı. Belirli bir çerçevedeki konu
hakkında konuşma yapılması sağlandı. Kelimelerin eş anlamları tahmin edildi. Büyük harf ve noktalama
işaretlerini uygun yerlerde kullanması için yazı çalışmaları yapıldı.
MATEMATİK : Geometrik şekiller kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırıldı. Şekil modelleri kullanılarak
yapılar oluşturulup çiziim çalışmaları yapıldı.

HAYAT BİLGİSİ : Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.
TÜRKÇE : BEN BİR AĞACIM (serbest okuma metni) ve tema değerlendirme etkinliği yapıldı.
Dilbilgisi: Metinle ilgili 5N 1K
MATEMATİK :Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.
FEN BİLİMLERİ :‘Maddeyi Tanıyalım’ Ünite Değerlendirme etkinliği yapıldı.

TÜRKÇE İCAT NASIL YAPILIR? adlı metin ile okuma anlama çalışmaları ile Karşılaştırma Cümleleri
Benzerlikler ve Farklılıkları tümcede belirtme.İ
MATEMATİK Birim kesirleri karşılaştırma ve sıralama.
FEN BİLİMLERİ Maddelerin hallerine ait temel özellikleri karşılaştırma.
SOSYAL BİLGİLER Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapma
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ İnsanların hak ve özgürlükler bakımından eşit olduğunu
açıklama.
TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafikle ilgili meslekleri ve kurumları araştırıma kazanımlarına yönelik etkinlik ve
çalışmalar yapıldı.

TÜRKÇE
5.SINIF: ‘‘Metin Bilgisi’’ konusu işlendi. Okuma saatinde ‘‘Küçük Prens’’ kitabı okundu.
6.SINIF: “Edat,Bağlaç ve Ünlem” konusuna devam edildi.”Momo” kitabı okundu.
7.SINIF:”Zarflar” konusuna devam edildi.”Kolaysa Ağlama” kitabı okundu.
8.SINIF: ’’Fiilde Çatı’’ (Nesne Yüklem İlişkisine Göre Fiilde Çatı) konusu işlendi. Konu ile ilgili etkinlikler
yapıldı.

MATEMATİK
5.SINIF:Ondalık gösterim konusu işlendi.
6.SINIF:Ondalık Gösterimlerde Yuvarlama Konusu işlendi, Ondalık Gösterimlerde Çarpma İşlemine giriş
yapıldı.
7.SINIF:1.Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler konusu işlendi.
8.SINIF: 1.Dereceden 1 Bilinmeyenli Rasyonel Denklemler konusu işlendi.

FEN BİLİMLERİ
4.SINIF: Maddenin Ölçülebilir Özellikleri konusu ile ilgili soru çözümü çalışması yapıldı. Ölçüm araçları
gösterilerek tanıtıldı.
5.SINIF: Maddenin Ayırt Edici Özellikleri konusuna giriş yapıldı. Mad Science Ocak ayı etkinliği yapıldı.
6.SINIF: Maddenin Tanecikli Yapısı konusuna giriş yapıldı.
7.SINIF: Saf Maddeler konusu işlendi.
8.SINIF: Basit Makineler konusu işlendi.

SOSYAL BİLGİLER
5.SINIF: “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” ünitesinde “Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler” konusu işlendi.
6.SINIF: “Bilim, Teknoloji ve Toplum” ünitesinde “Sosyal Bilimler ve Toplum” konusu işlendi.
7. SINIF: “Göçlerin nedenleri, çeşitleri ve sonuçları, yerleşme ve seyahat özgürlüğü” konusu işlendi.
8.SINIF: Lozan ve Sevr Antlaşması’nın karşılaştırılması ve Milli Mücadele’nin Sanat ve Edebiyat eserlerine
yansımaları konusu işlendi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5.SINIF: Hz.Davud (as) ve Rabbena duaları işlendi.
6.SINIF: Hz.Zekeriya (as) hayatı işlendi.
7.SINIF: Ünite Değerlendirme yapıldı.
8.SINIF: Din, Birey ve Toplum konusu Genel Değerlendirme yapıldı.

BİLİŞİM VE KODLAMA
ANASINIFI 5 YAŞ: “owlieboo” tablet uygulamasında puzzle ve beceri bölümleri kullanıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ: http://www.abcya.com/animalines.htm dikkat ve koordinasyon uygulaması kullanıldı.
1.SINIF: code.org sayfasında ilerlemeye devam edildi.
2.SINIF: http://www.abcya.com/math_man.htm dikkat ve koordinasyon uygulaması kullanıldı.
3.SINIF: Sunum hazırlama programında çalışmaya devam edildi.
4.SINIF: Scratch ile labirent oyun uygulamasının geliştirilmesine devam edildi
6.SINIF: Google Drive Sunumlar ile fotoğraf albümü oluşturuldu

GÖRSEL SANATLAR
ANASINIFI 5 YAŞ: Portre nedir? Bu benim portrem konulu çalışma yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Portre nedir ? Bu benim portrem konulu çalışma yapıldı.
1.SINIFLAR : Yeniyıl konulu renkli resim çalışmalarımız tamamlandı.
2.SINIFLAR : Yeni yıl konulu renkli resim çalışmalarımız tamamlandı.
3.SINIFLAR : Yeni yıl konulu renkli resim çalışmalarımız tamamlandı.
4. SINIFLAR: Resimde “Valör” nedir? Valör çalışmaları yapıldı.
6. SINIFLAR: Doku çalışmaları yapıldı.
7. SINIFLAR: Tekstil ve logo tasarımı (Forma ve kıyafet) tasarımları yapıldı.

BEDEN EĞİTİMİ
ANASINIFI 5-6 YAŞ: Atma ve tutma çalışmaları.
1.SINIFLAR: Tüm sarı fek kartlarındaki etkinlikler yapıldı.
2.SINIFLAR: Fiziksel etkinlik piramidi.
3.SINIFLAR: Beslenme piramidi.
4. SINIFLAR: Açık aklan oyunları.
5.SINIFLAR:Parende atma ve amuda kalkma.
6. SINIFLAR: Parende atma ve amuda kalkma.
7.SINIFLAR: Parende atma ve amuda kalkma.
8. SINIFLAR: Parende atma ve amuda kalkma.

MÜZİK
ANASINIFI 5 YAŞ: Yeni Yıl şarkısı tekrar edildi.
ANASINIFI 6 YAŞ : Yeni Yıl şarkısı tekrar edildi.
1.SINIF : İstiklal Marşı’nın doğru söylenmesi ile ilgili çalışma yapıldı.
2.SINIF: Melodika ile Yeni Yıl şarkısı tekrar edildi.
3.SINIF : Melodika ile Yeni Yıl şarkısı tekrar edildi. ‘Kuş Uçar’ şarkısına başlandı.
4.SINIF : 23 Nisan şarkıları çalışıldı. .
5.SINIF: Gitarda “Jingle Bells” şarkısı çalışıldı.

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ
ANASINIFI 6 YAŞ : Taş kazanma ve taş isteme konularında oyun pratiği yapıldı
1.SINIF : Kale, fil ve piyonlar kullanılarak oyun pratiği çalışıldı. Piyon dönüşümü ve oyuna etkisi gösterildi.
2.SINIF: Taşların değerleri ve satrançta maddi avantaj konuları işlendi.
3.SINIF : Okul içi mangala turnuvasının 2. tur ön eleme maçları yapıldı.
4.SINIF : Okul içi mangala turnuvasının 2. tur maçları yapıldı.
5.SINIF: Okul içi mangala turnuvasının final turları yapıldı.

INGILIZCE
ANASINIFI 5 YAŞ: Bu haftaki konumuz hayvanlardı. Konumuzla ilgili şarkılar dinledik. Kitap etkinliklerini
yaptık.
Flashcard oyunları oynadık.
ANASINIFI 6 YAŞ : Bu haftaki konumuz Uzaydı. Konuyla ilgili kelimeler flashcardlar yardımıyla verildi.
Kelimelerin öğrenilmesi için çeşitli flashcard oyunları oynandı ve şarkılar dinlendi. Kitabımızdaki konuyla
ilgi bölümler tamamlandı. Uzayla ilgili boyama yapıldı.
SKILLS: Yeni ünitemiz olan “I Want To Be An Astronaut” konusuna giriş yapıldı.Uzay ile ilgili kelimeler
flashcardlar yardımıyla verildi.Konuyla alakalı müzikler dinlendi,videolar izlendi ve oyunlarla kelimelerin
pekişmesi sağlandı.
1.SINIF : Renklerin ve sayıların yazılış ve okunuşlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Ünite hikayemizi dinledik ve
ilgili çalışmaları tamamladık.
2.SINIF: Ödev kontrolü ile haftaya başladık. “The market” ünitemizin yeni kelimelerini öğrendik. Would
you like…? yapısını kullandık ve cevapladık. a-an-some kullanımlarını kelimelere uygun olarak yerleştirdik.
SKILLS: “The Leopard and The Monkey” adlı okuma kitabına geçiş yapıldı.Kitabın kelimeleri defterlere
yazdırıldı.Kitabın başındaki aktiviteler CD den dinlenerek yapıldı ve okunmaya başlandı.
3.SINIF : Ödev kontrolü ile haftaya başladık. “Around town” ünitemizin yeni kelimelerini öğrendik. Bu
hedef kelimeleri kullanarak etrafımızdaki binaların nerelerde olduğunu yer edatları ile ifade ettik. İlgili
alıştırmaları tamamlayarak öğrendiklerimizi pekiştirdik.
4.SINIF : Haftaya, hafta sonu ödevinin kontrolü ile başlandı. Past Simple ve Past Continuous üzerinde
duruldu ve örnek cümleler defterlere yazdırıldı. İkinci İngilizce Main Course sınavı yapıldı.
5.SINIF: MAIN COURSE: Film türleri ( (sci-fi, romcom, western vb.) öğrenildi, “Adjectives and Adverbs”
(sıfatlar ve zarflar) konusu işlendi. Main Course sınavı yapıldı ve “Have to” konusuna giriş yapıldı.
6.SINIF:.lHaftaya haftasonu ödevinin kontrolü ile başlandı. Haftanın geri kalanında 2. ünitenin tekrarı
yapıldı ve 3. ünitenin vacabulary ve grammar konuları tamamlandı. Özellikle Present Perfect Tense
üzerinde duruldu.
7.SINIF : “Expressing different points of view” konusu çalışıldı.3. ünite tamamlandı ve ünitenin genel
tekrarı yapıldı.
8.SINIF : : Main course: ‘’Conversation through sport’’ ünitesinin kelimeleri çalışıldı. Ünite içerisindeki
Present perfect simple and continuous tenseleri ile ilgili alıştırmalar yapıldı.
LGS: 5. ünite olan ‘’The internet’’ konusuna devam edildi.Ünitenin testleri tamamlandı.

ALMANCA:
5.SINIF: Fiil çekimleri (biz, siz, onlar) ile ilgili örnek çalışmalar yapıldı. Yeni konuya giriş yapıldı. Arkadaşlar
hakkında konuşmak ile ilgili cümle örnekleri verildi (Bu Ali. İstanbul’ da oturuyor. Gitar çalmayı seviyor. /
Bunlar Anna ve Simon. Birlikte Müzik dinliyorlar. vb.)
6.SINIF: Beste Freunde adlı kitaptan kısa bir metin okundu ve sorular cevaplandırıldı. Yeni kelimeler
açıklandı ve not edildi. Ayrıca Yazma araç gereçleri (kırtasiye) ile ilgili yeni kelimeler öğrenildi.
7.SINIF: Nereye gidiyorsun sorusuna cevap verirken bir kişiden bahsedeceksek kullanılan Praeposition zu
+ Dativ (Person/kişi) yapısı öğrenildi ve örnek cümleler verildi. Örneğin; Arkadaşıma gidiyorum. /
Kuzenine gidiyor.
8.SINIF: Yiyecek ve içecek isimleri tekrarlandı ve sevdiğimiz yiyecek, içeceklerden bahsederken nasıl ifade
edebiliriz örnekler verildi.

İSPANYOLCA
5. SINIF: “Gustar” (beğenmek,hoşuna gitmek) fiili yapıldı,cümleler kuruldu. Çoğul ve tekil isimlerde
kullanım değişikliği anlatıldı.
6. SINIF : Refleksiv fiiller yapıldı. (ducharse,levantarse,lavarse). refleksiv olmayan fiiller arasındaki fark
anlatıldı.
7.SINIF: Pretérito perfecto (yakın geçmiş zaman) yapıldı. Alıştırmalarla pekiştirildi.
8. SINIF : “estar” ve “hay” arasındaki fark anlatıldı.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Veli bültenleri EYS üzerinden gönderildi.

