5 YAŞ GRUBU: Bu hafta “GEMS DÜĞMELERLE MATEMATİK” temamıza başlangıç yaptık. “Düğme nedir? Ne
işe yarar? Neden kullanırız?” sorularına cevaplar aradık ve akıl haritaları oluşturduk. “Sen Bir Düğme
Olsaydın?” adlı drama çalışması gerçekleştirdik. Evden farklı boyut ve renklerde getirdiğimiz düğmelerimizi
saydık.
“Sevimli Kaşifler 3 ve Sevimli Kaşifler Dikkat” kitaplarımızdan çalışma sayfaları gerçekleştirdik. Ayrıca artı (+)
işaretini tanıdık ve toplama işlemi yapmaya başladık.
6 YAŞ GRUBU: Bu hafta “GEMS PENGUENLER” temamıza giriş yaptık. Penguenler Hakkında Ne Biliyorum? Ne
Öğrenmek İstiyorum? sorularını cevapladık. “İlk penguen resmim” çalışmasını yaptık. Penguenlerin yaşam
alanlarını yapmak için sınıfımızda bir köşe oluşturma çalışmalarına başladık. Kitap çalışmalarımıza devam
ettik.
HAYAT BİLGİSİ
Kişisel temizliğini yapma, mevsime uygun giyinme, meyve ve sebzeleri tüketmeden önce yıkama,spor yapma,
bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, akılcı ilaç kullanımı, diş hekimine ve doktora gitmenin gerekliliği
üzerinde duruldu..
TÜRKÇE
Ses, harf , alfabe ve yazımı zor sözcüklerle ilgili okuma çalışmalar yapıldı.Göz teması kurmanın; işitilebilir ses
tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşmanın önemi vurgulandı.Dikte ve kısa
metinleri okuma çalışmaları yapıldı.
MATEMATİK
Çıkarma işleminin belirli bir sayıda nesneden ayırma ve eksiltme anlamı üzerinde duruldu.Geriye doğru
sayarak çıkarma işlemleri yaptırıldı.Birbirine eşit iki doğal sayının farkının “sıfır” olduğu gösterildi.

HAYAT BİLGİSİ : Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıkladık. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve
meslekleri tanıma çalışmaları yapıldı.
TÜRKÇE : Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verdi. Kelimelerin eş anlamlarını tahmin ettiler.
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanma etkinlikleri yapıldı.
MATEMATİK : Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanıp
ve ayırt ettiler. Geometrik cisim ve şekillerin yönü, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel
özelliklerinin değişmediğini fark etmeleri sağlandı.

HAYAT BİLGİSİ : Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.
TÜRKÇE : ‘TİMUR’UN FİLLERİ’ metni işlendi. Dilbilgisi ÖYKÜ UNSURLARI
MATEMATİK : DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara
böler. Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı ona kısa yoldan böler.
FEN BİLİMLERİ : Işığın Görmedeki Rolü. Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın
gerekli olduğu sonucunu çıkarır.

TÜRKÇE: ROBOTLARIN EFENDİSİ: CEZERİ ile okuma anlama anlatım yazma çalışmaları ve Özel ve Tür Adları
MATEMATİK :Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırma ile Paydaları eşit kesirlerle toplama çıkarma
işlemi yapma.
FEN BİLİMLERİ : Aynı maddenin farklı hallerine örnekler verme.
SOSYAL BİLGİLER :Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapma.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ :Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ :Adalet ve eşitlik arasındaki farkı ayırt etme.
TRAFİK GÜVENLİĞİ :Trafikte toplu taşıma araçlarını kullanmanın önemini kavrama kazanımlarına yönelik
etkinlik ve çalışmalar yapıldı.

TÜRKÇE
5.SINIF: ‘‘Metin Bilgisi’’ konusuna devam edildi. Konu ile ilgili etkinlikler yapıldı.
6.SINIF: “Edat,Bağlaç,Ünlem” konusuna devam edildi.Kısaltmaların yazım kuralı anlatıldı.”Masal Masal
İçinde” kitabı değerlendirme sınavı yapıldı.
7.SINIF:”Yazım Kuralları” konusuna başlandı.Okuma saatinde “Kolaysa Ağlama” kitabı okundu.
8.SINIF: ’’Fiilde Çatı’’ konusuna devam edildi. Birlikte konu ile ilgili etkinlikler yapıldı.

MATEMATİK
5.SINIF:Ondalık Kesirlerle Toplama İşlemi konusu işlendi.
6.SINIF:Ondalık Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemi konusu işlendi.
7.SINIF:Eşitlik ve Denklem Konusu işlendi. Oran-Orantı konusuna giriş yapıldı.
8.SINIF: Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler konusu işlendi.

FEN BİLİMLERİ
ANAOKULU 6 YAŞ: Mad Science etkinliği yapıldı.
4.SINIF: Mad Science etkinliği yapıldı.
5.SINIF: Maddenin Ayırt Edici Özellikleri işlendi.
6.SINIF: Maddenin Tanecikli Yapısı anlatıldı.
7.SINIF: Saf Maddeler ve Özellikleri anlatıldı.
8.SINIF: Basit Makineler ile ilgili soru çözümü yapıldı.

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: KiL Tabletlerden Akıllı Tabletlere konusu işlendi.
8.SINIF: Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri işlendi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5.SINIF: Hz.Davud (AS) ve fil suresi işlendi.
6.SINIF: Genel Değerlendirme yapıldı.
7.SINIF: Genel Değerlendirme yapıldı.
8.SINIF: Din,Birey ve Toplum konusu ile alakalı soru çözüldü.

BİLİŞİM VE KODLAMA
ANASINIFI 5 YAŞ: http://duckiedeck.com/play/blocks uygulaması ile evler tasarladık.
ANASINIFI 6 YAŞ: http://www.abcya.com/animalines.htm akıl yürütme uygulaması kullanıldı.
1.SINIF: “ math_man_junior” matematik,koordinasyon ve akıl yürütme uygulaması kullanıldı.
http://www.abcya.com/math_man_jr.htm
2.SINIF: “math man “ matematik,koordinasyon ve akıl yürütme uygulaması kullanıldı.
http://www.abcya.com/math_man.htm
3.SINIF: Tablo eklemek, düzenlemek , biçimlendirmek konusu işlendi. Otomatik şekillerin kullanımı çalışıldı.
4.SINIF: Sctratch karakter ve renk algılama blokları ile uygulamalar yapıldı
6.SINIF: Google Slaytlar Ekle menüsü işlendi. Şekil ekleme , düzenleme ve renklendirme işlemleri işlendi

GÖRSEL SANATLAR
ANASINIFI 5 YAŞ: Benim portrem çalışması yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Benim portrem çalışması yapıldı.
1.SINIFLAR : Doğal obje üzerinde doku çalışmaları yapıldı.
2.SINIFLAR : Dünyaca ünlü tabloları kullanarak kolaj çalışmaları yapıldı.
3.SINIFLAR : Dünyaca ünlü tabloları kullanarak kolaj çalışmaları yapıldı.
4. SINIFLAR: “Valör” çalışmaları yapıldı.
6. SINIFLAR: Doku çalışmaları yapıldı.
7. SINIFLAR: Tekstil ve logo tasarımları yapıldı.

BEDEN EĞİTİMİ
ANASINIFI 5-6 YAŞ: Atmalarda kas kuvveti ve esnekliğiile eklem hareketliliğini geliştirebilmeye yönelik
çalışmalar yapıldı.
1.SINIFLAR: Tüm sarı kartlardaki fiziki etkinlikler yapıldı.
2.SINIFLAR: Stafet oyunları oynatıldı.
3.SINIFLAR: Sağlık Anlayışı hakkında konuşuldu.
4. SINIFLAR: Tüm sarı fek kartlarından yararlanarak parkur yapıldı.
5.SINIFLAR: Olimpiyatlar.
6. SINIFLAR: Olimpiyatlar.
7.SINIFLAR: Olimpiyatlar.
8. SINIFLAR: Olimpiyatlar.

MÜZİK
ANASINIFI 5 YAŞ: Piyano eşlikli şarkı söylendi.
ANASINIFI 6 YAŞ : Piyano eşlikli şarkı söylendi.
1.SINIF : “Çok çalışkan olmalıyım” adlı şarkı öğretildi.
2.SINIF: Melodika ile “Kuş Uçar” adlı şarkı çalındı.
3.SINIF : Melodika ile “Postacı” adlı şarkı çalındı.
4.SINIF : melodika ile “Ah ne güzel ne güzel” şarkısı çalıştık.
5.SINIF: Gitar dersinde “Arkadaşım Eşek” adlı şarkıyı çalıştık.
6.SINIF:. Gitarlar ve piyano da parmak etütleri yaptık.
7.SINIF :Orkestra ile 3 şarkı tekrarı yaptık.

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ
ANASINIFI 6 YAŞ : Rok hamlesi öğrenildi ve uygulaması yapıldı.
1.SINIF : Çeşitli akıl oyunları oynandı.
2.SINIF: Çeşitli akıl oyunları oynandı.
3.SINIF : Mangala turnuvası ön elemelerinin 2. turu oynandı.
4.SINIF : Mangala turnuvası ön elemelerinin 2. ve 3. turu oynandı.
5.SINIF: Satranç ve mangala birlikte oynandı. Notasyon çalışması yapıldı. Mangala başlangıç stratejileri
6.SINIF: Satranç ve Dixit birlikte oynandı. Notasyon çalışması yapıldı.
7.SINIF : Dixit ve mangala birlikte oynandı.

YABANCI DİLLER
ANASINIFI 5 YAŞ: Bu haftaki konumuz ulaşım araçlarıydı. Konumuzla ilgili flashcard oyunları oynadık.
Şarkılar dinledik ve kısa videolar izledik. Konu ile ilgili boyama etkinliği yaptık ve tek-tek sözleri tekrar
ettik.
ANASINIFI 6 YAŞ : Bu haftaki konumuz uzaydı. Konumuzla ilgili flashcard oyunları oynadık. Şarkılar
dinledik ve kısa videolar izledik. Konu ile ilgili boyama etkinliği yaptık ve tek-tek sözleri tekrar ettik.
SKILLS : Geçen hafta ünitemiz olan “I Want To Be An Astronaut” konusunun tekrarı yapıldı.Uzay ile ilgili
kelimeler flashcardlar yardımıyla tekrar edildi.Konuyla alakalı müzikler dinlendi,videolar izlendi ve
oyunlarla kelimelerin pekişmesi sağlandı.
1.SINIF : Bu hafta okul eşyalarını hem yazılı hem de sözlü olarak pekiştirdik. Sahip oldukları ve olmadıkları
okul eşyalarını “I have got / I haven’t got” yapısını kullanarak ifade etmelerini sağladık. Konuyla ilgili
hikaye ve şarkıları dinledik. Oyunlar ve etkinliklerle derse daha etkili katılmalarına yardımcı olduk.
2.SINIF: Ödevlerimizi kontrol ettik. Ünite hikayemizi okuyup izledik. İlgili etkinlikleri tamamladık. Geçen
hafta öğrendiğimiz yiyecek ve içeceklerle ilgili kelimeleri “There is/are” yapısını olumlu, olumsuz ve sorucevap şekilleriyle kullanmalarını sağladık.
SKILLS: “The Leopard and The Monkey” adlı okuma kitabının geçen haftaki bölümleri CD dinlenerek ve
okunarak tekrar edildi.Kitabın devamı CD dinlenerek okundu.Kitabın sonundaki yazma aktiviteleri
yapıldı,dinleme kısımları CD den dinlenerek tamamlandı.
3.SINIF : Ödevlerimizi kontrol ettik. Ünitemizdeki kelime ve yapıları pekiştirmek için ilgili kitap çalışmalarını
tamamladık. Yer-yön zarflarını cümlelerle tekrarladık. Ünitemizin hikayesini okuyup izleyerek gerekli
etkinlikleri yapmalarını sağladık.
4.SINIF : Main course: Haftaya, hafta sonu ödevinin kontrolü ile başlandı. 4. ünite bitirildi, kelime
tekrarları yapıldı.
5.SINIF: Main Course: Haftaya, hafta sonu ödevinin kontrolü ile başlandı. Project 2 kitabındaki son ünite
bitirildi ve Project 3’e geçildi. Present Simple Tense’e giriş yapıldı. 4. quiz yapıldı ve sorular sınıfta
cevaplandı.
6.SINIF:. Haftaya hafta sonu ödevinin kontrolü ile başlandı. Geçtiğimiz haftanın grammar konuları tekrar
edildi. “Adventure” temalı 4. üniteye başlandı.
7.SINIF : “In the News” adlı 4. Üniteye başlandı.”Trapped underground” adlı okuma parçasının kelimeleri
çalışıldı,parçanın soruları cevaplandı.
8.SINIF : Main course: 3. ünitenin 4. konusu olan ‘’TEDTALKS’’ a başlandı. İlgili ünitenin listening
aktiviteleri yapıldı. LGS: Unit 6 ‘’Adventurous’’ ünitesine giriş yapıldı. İlgili ünite kelimeleri ezberlenmeye
ve testlere başlandı.

ALMANCA:
5.SINIF: Fiil çekimleri tekrarlandı. Ülke ve bazı şehir isimleri öğrenildi. Almanya’ da yaşıyorum, İstanbul’
da yaşıyorum veya İstanbuldayım şeklinde cümle yapıları öğrenildi. (Präposition in + Land/Stadt)
6.SINIF: Kırtasiye malzemeleri isimleri tekrarlandı. “brauchen” (ihtiyaç duymak) ve “möchten” (istemek)
fiilleri ve çekimleri öğrenildi ve “Deftere ihtiyacım var.” ya da “Spor çantası istiyorum” gibi örnek
cümleler yazıldı.
7.SINIF: Yönelme durumu (kime/nereye gidiyorsun) öğrenildi. “nächst-” sıfatı (gelecek) ve Artikele göre
kullanım şekli öğrenildi. Örneğin “nächste Woche” (gelecek hafta), “nächstes Jahr” (gelecek
sene). İtalya’ ya, Almanya’ ya veya Atina’ ya gidiyorum derken kullanılan yapı öğrenildi.
8.SINIF: Yiyecek ve içecek isimleri kısaca tekrarlandı. Ev, oda isimleri ve bazı mobilya isimleri öğrenildi.

İSPANYOLCA:
5. SINIF: “Estar” fiili çalışmaları yapıldı. “kahvaltı etmek, öğle yemeği yemek, akşam yemeği yemek,
çalışmak,şarkı söylemek,resim çizmek” fiilleri tekrar edildi.
6. SINIF: Hayvanlar öğrenildi. “Querer (istemek)” fiilinin çekimleri yapıldı.
7. SINIF: Spor dalları öğrenildi. “ser necesario y hace falta” (gerekli ,gerekli değil) kalıpları üzerinde
çalışıldı.
8. SINIF: Spor dalları öğrenildi. “ser necesario y hace falta” gerekli ,gerekli değil kalıpları üzerinde çalışıldı.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Anasınıfı 5 yaş ve 6 yaş gruplarıyla “Adalet” konusunun işlendiği rehberlik dersi yapıldı.
İlkokul 1. ve 2. sınıflarla “Adalet” konusunun işlendiği rehberlik dersi yapıldı.

ETKİNLİKLER
Anaokulu 5-6 yaş öğrencilerimiz “Küçük Hezarfen” isimli tiyatro oyununa gittiler.

