
5 YAŞ GRUBU: Bu hafta “İletişim”teması kapsamında iletişim araçlarını tanıdık. Eskiden insanların nasıl 
haberleştiği hakkında bilgi sahibi olduk. İletişim kurmanın önemi hakkında sohbet ettik. “Mektup ar”adlı 
oyunu oynadık.  

6 YAŞ GRUBU: Bu hafta “Vücudumuz” teması kapsamında vücudumuzun bölümleri, organlarımız ve duyu 
organlarımızın işlevleri, beden temizliği ve sağlıklı beslenme hakkında sohbet edildi. ” Benim Bedenim” adlı 
resim çalışması yapıldı. “Bedenim Bir Fırça” isimli oyun oynandı. 

 

HAYAT BİLGİSİ  

Kesici alet, ocak ve fırın kullanmadan hazırlayabileceği yiyecekler üzerinde duruldu. 

Okulda yemeğini yerken temiz bir şekilde üstüne dökmeden yeme, ayakta yemek yememe, ağzında lokma 
varken konuşmama ve peçete kullanma gibi hususlar üzerinde duruldu. İhtiyacı kadar yemek yeme, ekmek 
ve yiyecek israfını önleme konuları vurgulandı. 

TÜRKÇE  

Akıcı okuma ve okuduğunu anlama çalışmaları yapıldı. Ses, harf , alfabe ve yazımı zor sözcüklerle ilgili yazma 
çalışmalar yapıldı.Göz teması kurmanın; işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru 
telaffuz ederek konuşmanın önemi vurgulandı.Türkçe kitabımızdan ‘Bedenim Ne Anlatıyor’ dinleme metninin 
çalışmaları yaptırıldı. 

MATEMATİK  
a) 1, 5, 10, 25, 50 kr. ve 1, 5, 10, 20, 50 TL değerindeki paralar tanıtıldı. 
b) Bu paralarla hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği fark ettirildi.  
c) Terimler veya kavramlar: Türk lirası (tl), kuruş (kr.)verildi. 

 

HAYAT BİLGİSİ : Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırma çalışması yapıldı.  

TÜRKÇE : Dinlediklerine yönelik sorulara cevap verme etkinlikleri yapıldı. Görsellerle ilgili soru cevaplama 
çalışmaları yapıldı. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanma etkinlikleri yapıldı. 

MATEMATİK  : Tekrarlayan geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeyi belirleyerek tamamlama çalışması 
yapıldı. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi farklı malzemeler kullanarak aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler 
oluşturuldu.  

 

HAYAT BİLGİSİ :Trafik İşaretleri ve işaret levhaları 

TÜRKÇE  :Metnin konusu- konu başlık ilişkisi 

MATEMATİK  : Doğal sayılarda bölme işlemi 

FEN BİLİMLERİ :Çevremizdeki ışık ve sesler.Işık kaynakları 

 

 

 

 

 

HAYAT BİLGİSİ 



 

TÜRKÇE  İBNİ SİNA  serbest  okuma metni ile okuma anlama çalışmaları ile Ek ve Kök Bilgisi 

Yapım Ekleri(-cı, -lık,-lı,-sız ekleri) Basit ve Türemiş Sözcükler( Çekim eki ve yapım eki farkı sezdirildi.) 

MATEMATİK Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklama. 

FEN BİLİMLERİ Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde 
sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklama.   

SOSYAL BİLGİLER Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırma. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını 
kendi hayatıyla ilişkilendirme. 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ Adaletin ya da eşitliğin sağlandığı ve sağlanamadığı 
durumları karşılaştırma. 

TRAFİK GÜVENLİĞİ Taşıtlara binerken, taşıtlardan inerken ve taşıtlarda yolculuk ederken kurallara 
uyma kazanımlarına uygun çalışma ve etkinlikler yapıldı. 

 

TÜRKÇE 

5.SINIF: ‘‘Metin Bilgisi’’ konusuna devam edildi. 

6.SINIF: Ek,kök,gövde anlatıldı.Çekim ve yapım eklerinin işlevleri ile çeşitlerine başlandı. 

7.SINIF:Noktalama İşaretleri konusuna başlandı. 

8.SINIF: ‘’Cümle Türleri’’ konusuna giriş yapıldı.  

 

MATEMATİK 

5.SINIF: Yüzdeler konusuna giriş yapıldı. 

6.SINIF: Oran konusuna giriş yapıldı. 

7.SINIF:Doğru Orantı  ve Ters orantı konusu işlendi. 

8.SINIF: Eğim konusu işlendi. 



 

SOSYAL BİLGİLER 

5.SINIF: “ Üretim,  Dağıtım ve Tüketim” konusu işlendi. 

6.SINIF: “ Hayalimdeki Gelecek” konusu işlendi. 

7.SINIF: ‘’Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı’’ konusu işlendi. 

8.SINIF: ‘’Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar’’ işlendi. 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

5.SINIF: Adap ve Nezaket konusu işlendi. 

6.SINIF: Zararlı Alışkanlıklar konusu işlendi. 

7.SINIF: Ahlaki Davranışlar konusu işlendi. 

8.SINIF: Hz. Muhammedin Örnekliği Konusu işlendi. 

 

BİLİŞİM VE KODLAMA 

ANASINIFI 5 YAŞ:  Blokları kullanarak ev tasarlama uygulaması ile çalıştık.Sayılarla ilgili uygullamalar 
kullandık. 

ANASINIFI 6 YAŞ: “Robot Fabrikası “ uygulaması ile kendi robotlarımızı tasarladık. 

1.SINIF: “ Pasta Yap “ uygulamasını kullandık. 

2.SINIF:  “Animaline” akıl yürütme uygulamasını kullandık. 

3.SINIF:  “Hansel ve Gretel “ masalını slayt haline getirme çalışması yaptık. 

4.SINIF: code.org’ta “ minecraft” temalı dersi yaptık. 

6.SINIF: code.org’ta “flappy bird” oyunu kodladık. 

GÖRSEL SANATLAR 

ANASINIFI 5 YAŞ: Geometrik özgün biçimlemeler ve bu biçimlemelerin boyanması çalışmaları yapıldı. 

ANASINIFI 6 YAŞ :  Sanat eseri ve sanatçı kavramlarını örneklerle inceledik. 

1.SINIFLAR : Geometrik ve organik şekiller kullanarak yerel kültür ve motifler konusuna giriş yapıldı. 

 2.SINIFLAR : Sanat elemanlarını kullanarak yerel kültür ve motifler konusuna giriş yapıldı. 

3.SINIFLAR : Pozitif-negatif ilişkisi,simetri ve denge kavramları işlenerek bu konu ile ilgili çalışmalar yapıldı. 

4. SINIFLAR:  Sanatçı - zanaatkar kavramları üzerine konuşuldu ve serbest teknik çalışmaları yapıldı. 

6. SINIFLAR:  Siyah-beyaz ton skalası yapılarak; geometrik şekiller üzerinde uygulandı. 

7. SINIFLAR:  Siyah-beyaz ton skalası yapılarak; geometrik şekiller üzerinde uygulandı. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ 

ANASINIFI 5-6 YAŞ:  

1.SINIFLAR: Sağlık anlayışı ile ilgili konu işlendi. 

2.SINIFLAR: Güvenlik ve ekipmanları hakkında bilgi verildi. 

3.SINIFLAR: Güvenlik ve ekipmanları hakkında bilgi verildi. 

4. SINIFLAR: Açık alan oyunları oynatıldı. 

5.SINIFLAR: Spor sakatlıkları ve ilk yardım hakkında bilgi verildi. 

6. SINIFLAR: Spor sakatlıkları ve ilk yardım hakkında bilgi verildi. 

7.SINIFLAR: Spor sakatlıkları ve ilk yardım hakkında bilgi verildi. 

8. SINIFLAR: Spor sakatlıkları ve ilk yardım hakkında bilgi verildi. 

 

MÜZİK 

ANASINIFI 5 YAŞ: Oyun hamuruyla nota değerleri çalışıldı.  

ANASINIFI 6 YAŞ : Oyun hamuruyla nota değerleri çalışıldı.  

1.SINIF : Çok çalışkan olmalıyız adlı şarkı öğrenildi.  

2.SINIF: Melodika ile tatil öncesinde çalınan şarkılar tekrar edildi.  

3.SINIF : Haydi alkışla adlı ritim oyunu ile ritim çalışması yapıldı. 

4.SINIF : 23 Nisan şarkıları çalışıldı.  

5.SINIF: 23 Nisan gitar parçaları çalışıldı.  

6.SINIF:.18 mart Çanakkale şarkıları çalışıldı  

7.SINIF :18 mart Çanakkale şarkıları çalışıldı.  

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ 

ANASINIFI 6 YAŞ : Çeşitli taş grupları kullanılarak oyun pratiği çalışıldı. 

1.SINIF : Piyonun dönüşümüyle ilgili örnekler yapıldı ve oyun pratiği çalışıldı. 

2.SINIF: Çeşitli pozisyonlarda bir hamlede mat soruları çözüldü ve oyun pratiği çalışıldı. 

3.SINIF : Mat ve pat durumları tekrar edildi ve karşılıklı oyun oynandı. 

4.SINIF : Oyun başlangıcı ve temel ilkeler gösterildi. Oyun pratiği çalışıldı. 

5.SINIF: Açılış ilkeleri anlatıldı ve oyun pratiği çalışıldı.  

6.SINIF: Temel kurallar tekrar edildi ve karşılıklı oyun oynandı. 

7.SINIF: Temel kurallar tekrar edildi ve karşılıklı oyun oynandı. 

 

 



 

YABANCI DİLLER 

ANASINIFI 5 YAŞ:  Bu hafta konumuz renkler ve sayılardı. Konumuzla ilgili şarkılar dinledik, videolar izledik. Flashcard 
oyunları oynadık. 

ANASINIFI 6 YAŞ : Bu hafta konumuz renkler ve sayılardı. Konumuzla ilgili şarkılar dinledik, videolar izledik. Flashcard 
oyunları oynadık. 

SKILLS: 2.kitabın ilk ünitesi olan “Hello” konusuna geçildi.Ünite, genel tekrar amaçlı olduğundan 
renkler,şekiller,sayılar (1-10) flashcardlar yardımıyla tekrar edildi.Konuyla alakalı müzikler dinlendi,videolar izlendi ve 
oyunlarla kelimelerin pekişmesi sağlandı. 

1.SINIF : Bu hafta konumuz aile bireyleri idi. Konumuzla ilgili kitap etkinlikleri yaptık. Online oyunlar oynadık. 
Flashcardlarla yeni kelimelerin pekişmesi sağlandı.  

2.SINIF: Haftaya ödev kontrolü ile başlandı. Kitaptaki bakterilerle ilgili bölüm okundu ve kitaptaki ilgili bölümler 
tamamlandı. Ünite tekrarı yapıldı. 

SKILLS: Öğrencilerin sömestr tatilinde neler yaptıkları üzerinde konuşuldu.”Semester Booklet” kontrolleri yapıldı.Yeni 
okuma kitabı “The Magic Pot” a giriş yapıldı.Kitabın kelimeleri defterlere yazdırıldı. 

3.SINIF : Haftaya ödev kontrolü yaparak başlandı. Yer tarif etme ile ilgili konuşma ve dinleme etkinlikleri yapıldı. 
Ünitenin genel bir tekrarı yapıldı. 

4.SINIF : Haftaya ödev kontrolü yaparak başlandı. 5. ünite bitirildi. Polisiye romanları ile ilgili okuma çalışmaları 
yapıldı ve kelimeler tanındı. 

5.SINIF: Haftaya ödev kontrolü yaparak başlandı.  Geçen dönem başlanan yeni kitap üzerinden grammar konuları 
tekrar edildi, gelecek zamanın yeni bir yapısı çalışıldı ve 2. ünitedeki yeni kelimeler defterlere yazdırıldı.  

6.SINIF:.  Haftaya yarıyıl tatilinde verilen ödevin kontrolü ile başlandı. 4. ünitenin okuma parçaları ve kelimeleri 
çalışıldı. Past Simple ve Present Perfect Tense arasındaki kullanım farkları örnek cümleler ile açıklandı ve deftere 
gerekli görülen notlar alındı.  

7.SINIF : Dönemin ilk haftasına  birinci dönemin son haftası işlenen  Past simple & Past continuous  ve used to & 
would konuları tekrarlanarak başlandı.“Dead or Alive” adlı okuma parçası çalışıldı. “It’s the latest local news” adlı 
listening çalışması yapıldı.  

8.SINIF : Maincourse: 4. ünite olan ‘’Food’’, LGS 3. ünite olan ‘’in the kitchen’’ ile ilişkilendirildi. Önemli kelimeler 
verildi. Alıştırmalar yapıldı. 

LGS: 7. ünite olan ‘’Tourism’’ e başlandı. Önemli kelimeler ezberlendi. Testlere başlandı. 

 



 

İSPANYOLCA : 

5. SINIF: Ev ile ilgili objeler ve okul eşyaları işlendi. Ders sonunda defterler kapatılıp tekrar edildi. 

6. SINIF: Eşitlik karşılaştırılması yapıldı. ( ‘Bu kalem diğer kalem gibi büyük.’ - ‘Ben onun gibi neşeliyim ) 
vb. cümleler kurulup, gramer kuralı üstünde konuşuldu.  

7. SINIF :  Vücud bölümleri öğrenildi, ‘sirve para(....... işe yarar)’ kalıbı öğrenilip alıştırmılar yapıldı. 

8: SINIF: Sıfatlar yazılıp, eşitlik karşılaştırma kalıbı öğrenildi. Örnek cümlelerle alıştırmalar yapıldı. 

 

ALMANCA: 

5.SINIF: Genel konu tekrarları yapıldı, fiil çekimleri, ülke ve şehir isimleri tekrar edildi.  

6.SINIF: Genel konu tekrarları yapıldı. Belirli/Belirsiz Artikel tekrar edildi. Örnek cümleler paylaşıldı. Saat 
konusu işlendi ve yeni üniteye giriş yapıldı. 

7.SINIF: “zu+Dativ (Person)” tekrarlandı. Kitabımızda yer alan bir röportaj okundu ve üzerinde 
konuşuldu.  İyelik zamiri (Ihr/Ihre) örnekleri yapıldı. 

8.SINIF:  “deshalb” (bu yüzden, bu nedenle) ile cümle birleştirme çalışmaları yapıldı. 

 

 

ETKİNLİKLER 

6 Şubat 2019 Çarşamba günü 2.Sınıf öğrencileri Yazar Dursun Ege Göçmenin kitap söyleşisine katıldılar. 

 

ETKİNLİKLER 
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