5 YAŞ GRUBU: Bu hafta da “GEMS YUMURTALAR” temamıza devam ettik. Yumurtalar ile örüntü kurma,
gruplama ve sıralama çalışmaları gerçekleştirdik. “Kuluçka” süreleri hakkında fikir sahibi olduk. Ayrıca su altı
canlıları incelemek için “İstanbul Akvaryuma” gezi düzenledik. Orada dünyaya yumurta ile gelen canlıları
keşfettik. “Yumurtalar hakkında neler öğrendim?” sorusundan yola çıkarak akıl haritamızı tamamladık ve
temamızı sonlandırdık. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında ise; “Sevimli Kaşifler 5” kitabımızdan çalışma
sayfaları gerçekleştirdik.
6 YAŞ GRUBU: “GEMS UĞUR BÖCEKLERİ” temamıza devam ettik. Tema kapsamında uğur böceklerinin vücut
yapılarını, kendilerini tehlikelerden nasıl koruduklarını, nasıl beslendiklerini ve nasıl ürediklerini çeşitli
görseller yardımı ile öğrendik. Artırma, eksiltme, sorgulama, tamamlama ve simetri çalışmaları ile de
konumuzu pekiştirdik. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında ise” Okul Olgunluğu 2, Matematik Etkinlikleri
2 ve Çizgi Çalışmaları” kitaplarımızdan belirlenen çalışma sayfalarını tamamladık.

HAYAT BİLGİSİ: Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk’ün doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve
Anıtkabir üzerinde duruldu.
TÜRKÇE : Kalın Camlı Mavi Saplı metin ile çalışıldı.Büyük harflerin kullanıldığı yerler ve noktalama işaretleri
ile ilgili alıştırmalar yapıldı.
MATEMATİK : Nesnelerin, belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir örüntü olduğu fark ettirildi.Geometrik
cisimler, resimler veya çevredeki malzemeler kullandırılarak örüntüler oluşturuldu.
HAYAT BİLGİSİ : Milli gün ve bayramların önemini kavratıldı. Millî gün ve bayramların millî birlik ve
beraberliği sağlamadaki rolü vurgulandı.
TÜRKÇE : Dinleme stratejilerini uygulandı. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirle çalışmaları yapıldı.
Soru ekini kuralına uygun yazma etkinlikleri yapıldı.
MATEMATİK : Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişki açıklandı. Zaman ölçme birimleri ile ilgili problem
çözümleri yapıldı. Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl ilişkileri ifade edildi.

HAYAT BİLGİSİ : Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk
projelerine nasıl katılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı.
TÜRKÇE : ‘UZAYA İLK YOLCULUK’ metni işlendi.
‘SORU EKİ Mİ NİN YAZILIŞI’ ile ilgili bilgilendirilip etkinlikler yapıldı.
MATEMATİK : Noktayı, doğruyu, ışını ve açıyı .tanıma, sembolle gösterme ve isimlendirme bilgilendirme ve
etkinlik çalışmaları yapıldı.
FEN BİLİMLERİ : Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki
önemi açıklandı.

TÜRKÇE GİZEMLİ CANLILAR adlı metin ile okuma anlama çalışmalarıyla eylemde zaman ve kişi ilişkisi
MATEMATİK Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklama.Aynı
çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturma ve ilgili problemleri çözme.
FEN BİLİMLERİ Ses kirliliğinin nedenlerini sorgulama.
SOSYAL BİLGİLER Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerme.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ Kurallara uymanın toplumsal ahenge ve birlikte yaşama olan
katkısını değerlendirme.
TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunma
kazanımlarıyla ilgili etkinlik ve çalışmalar yapıldı.

TÜRKÇE
5.SINIF: "Cümlede Anlam" konusu tekrar edildi. Konu ile ilgili etkinlikler yapıldı.
6.SINIF:MEB kitabından “Tarhananın Öyküsü” adlı metin okunarak etkinlikleri yapıldı.
7.SINIF:MEB kitabından (dönem başı itibariyle işlenen konulara yönelik) etkinlik kısımları doldurulmaya
başlandı.
8.SINIF: ‘’Fiilimsiler’’ tekrar edildi. Konu ile ilgili etkinlikler yapıldı.

MATEMATİK
5.SINIF: Çevre konusu işlendi.
6.SINIF: Alan Hesaplama konusu işlendi.
7.SINIF: Dörtgenlerde alan konusu işlendi.
8.SINIF: Silindirin yüzey alanı konusu işlendi.

FEN BİLİMLERİ
ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU: Fen deney derslerinde “Mikroplar Nasıl Bulaşır?” etkinliği yapıldı.
4.SINIF: Ses Kirliliği konusu tekrar ve soru çözümü çalışması yapıldı.
5.SINIF: İnsan ve Çevre ilişkisi konusu işlendi.
6.SINIF: İç Salgı Bezleri konusu işlendi.
7.SINIF: Bitkilerde Üreme konusu işlendi.
8.SINIF: DNA ve Genetik Kod, Basınç üniteleri tekrar çalışması ve soru çözümü yapıldı.

SOSYAL BİLGİLER
5.SINIF: “ Yaşadığımız Yeri Kim Yönetiyor? “ konusu işlendi.
6.SINIF: “ Üç Kuvvet “ konusu işlendi.
7.SINIF:
8.SINIF:

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5.SINIF: Çevremizde dinin izleri konusu işlendi.
6.SINIF: Hz.Muhammed’in hayatı işlendi.
7.SINIF: İslam düşüncesinde yorumlar konusu işlendi.
8.SINIF: Soru bankalarından test çözümü yapıldı.

BİLİŞİM VE KODLAMA
ANASINIFI 5 YAŞ: ‘BLOCKS” uygulaması ile ev tasarımları yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ: Yaş grubuna uygun seviyede “kodable” uygulaması kullanldı.
1.SINIF: Yaş grubuna uygun seviyede “kodable” uygulaması kullanldı.
2.SINIF: Yaş grubuna uygun seviyede “kodable” uygulaması kullanldı.
3.SINIF: Yaş grubuna uygun seviyede “kodable” uygulaması kullanldı.
4.SINIF: 23 Nisan Scratch animasyon uygulaması yapıldı.
6.SINIF: Alice 3D ile sınava yönelik örnek uygulamalar yapıldı.

GÖRSEL SANATLAR
ANASINIFI 5 YAŞ: Oyun hamurları ile resim çalışması yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Resim çalışmalarımız eksiklerimiz tamamlandı.Mozaik çalışması için ön hazırlıklara
başlandı.
1.SINIFLAR : Joan Miro eserleri farklı resim teknikleri ile çalışıldı.
2.SINIFLAR : “Ben bir süper kahraman olsaydım nasıl olurdum?” konusu ile renkli resim çalışması yapıldı.
3.SINIFLAR : Geleneksel Türk sanatları (hat,ebru,tezhip,minyatür,çini vb) örneklerle öğrenildi.Basit hat ve
kaligrafi çalışmaları yapıldı.
4. SINIFLAR: 23 Nisan Çocuk Bayramı temalı resim çalışmaları tamamlandı.
6. SINIFLAR: Forma ve kıyafet tasarımları yapıldı.
7. SINIFLAR: Forma ve kıyafet tasarımları yapıldı.

BEDEN EĞİTİMİ
ANASINIFI 5-6 YAŞ: Top ile çalışmalar.Eğlenceli oyun ve yarışmalar yapıldı.
1.SINIFLAR: Tüm sarı kartlardaki çeşitlendirme bölümündeki oyunlar oynatıldı.
2.SINIFLAR: Tüm sarı kartlardaki fiziki etkinlikler yapıldı.
3.SINIFLAR: Kültürümü tanıyorum.
4. SINIFLAR: Kültürümü tanıyorum.
5.SINIFLAR:Ölçme ve değerlendirme.
6. SINIFLAR: Ölçme ve değerlendirme.
7.SINIFLAR: Ölçme ve değerlendirme.

MÜZİK
ANASINIFI 5 YAŞ: Yıl sonu gösterisine hazırlık yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Yıl sonu gösterisine hazırlık yapıldı.
1.SINIF : Ritim oyunu oynandı.
2.SINIF: 23 Nisan hazırlıklarına devam edildi.
3.SINIF : 23 Nisan hazırlıklarına devam edildi.
4.SINIF : 23 Nisan hazırlıklarına devam edildi.
5.SINIF: Gitar klubü de 15 mayıs parçaları çalışıldı.
6.SINIF:. Orkestra dersinde solfej çalışıldı.
7.SINIF : Orkestra ile 15 mayıs provaları yapıldı.

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ
ANASINIFI 6 YAŞ: Taş yeme ve savunma konularında pratik yapıldı.
2.SINIF: Açılış prensipleriyle ilgili oyun pratiği yapıldı.
3.SINIF: Katamino ve Reversi oynandı.
4.SINIF: Dixit ve Reversi oynandı.
5.SINIF: Reversi turnuvasının dört turu oynandı.
6.SINIF: Mangala ve Reversi oynandı.
7.SINIF: Mangala ve Reversi oynandı.

YABANCI DİLLER
ANASINIFI 5 YAŞ: “Discover Fruit” (meyveler) ünitesine devam edildi. Geçen haftaki kelimeler tekrar
edildi.”Fruit” konusunun yeni kelimeleri flashcardlar yardımıyla verildi. Kitabın ilgili bölümleri tamamlandı.
Kelimelerin pekiştirilmesi için çeşitli şarkılar ve videolar izlendi, oyunlar oynandı.
ANASINIFI 6 YAŞ : ”ı want to be a farmer” konusuna devam edildi. Mevsimler flashcard yardımıyla
öğrenildi. Mevsimlerle ilgili chartlar yapılıp mevsimler üzerinde konuşuldu. Kitabın ilgili bölümleri
tamamlandı. Konunun pekiştirilmesi için ilgili şarkılar ve videolar izlendi.
SLILLS : Unit 5 “I Want To Be A Farmer” konusuna devam edildi.Ünitenin kelimeleri olan “Clothes ”
(kıyafetler) flashcardlar yardımıyla tekrar edildi.Mevsimlerin adları flashcardlar yardımıyla verildi.Konuyla
alakalı müzikler dinlendi,videolar izlendi ve oyunlarla kelimelerin pekişmesi sağlandı.
1.SINIF : Ödev kontolü ile haftaya başladık. Sebze ve meyve isimlerini hikayede ve şarkıların içinde görerek
pekiştirdik. “I like.../ I don’t like.../ Do you like…?” kalıplarıyla öğrenilen kelimeler ve yapıları tekrar ettik.
Kitap alıştırmalarını yaptık. Oyunlarla cümleleri okuyarak doğru seçenekleri işaretledik.
2.SINIF: Deftere yazılan kelimelerin kontrolüyle haftaya başladık. Spell check ile hedeflenen kelimelerden
seçtiklerimizi sınıfta uyguladık. Şimdiki zaman yapısıyla soru sorma ve cümle kurma alıştırmaları yaptık.
Kitap çalışmalarını tamamladık.
SLILLS : Haftaya ödev kontrolü ile başlandı.Yeni ünite olan Unit 5 “Wild Animals” (vahşi hayvanlar) a giriş
yapıldı.
3.SINIF : Ödevlerin kontrolünü yaptık. Ünite hikayesini okuduk ve izledik. Kitapların çalışmalarını
tamamladık ve kontrolünü sağladık. Geçmiş zamanda değişen fiillerin kullanımı üzerinde durduk.
4.SINIF : Hafta sonu ödevi kontrol edildi. 8. Ünitedeki Adverbs konusuna devam edildi.
5.SINIF: Hafta sonu ödevi kontrol edildi. “Clothes” başlıklı kelime grubu öğretildi, ilgili okuma aktivitesi
yapıldı ve kelimeler deftere yazdırıldı. Too/enough konusuna geçildi.
6.SINIF:. Hafta sonu ödevi kontrol edildi, kelimelerin tekrarı yapıldı. Will/Going to konusuna giriş yapıldı.
7.SINIF : “Giving advice to new university students” isimli listening çalışması yapıldı. “Present perfect
continuous” konusuna devam edildi ve konuyla ilgili alıştırmalar yapıldı.
8.SINIF :

PSİKOLOJİK
DANIŞMA VE
REHBERLİK
BİRİMİ

İSPANYOLCA
5. SINIFLAR
İspanyolca şarkı dinlenip eksik kelimeler tamamlanıp, anlamları yazıldı. Evin bölümleri konusu tekrar
edildi. Aktivite defterindeki alıştırmalar yapıldı.
6. SINIFLAR
İspanyol kültürü hakkında metinle okunup Türkçeye çevirildi. Kendi kültürümüzden İspanyolca örnekler
verildi. Aktivite kitabındaki konuyla ilgili alıştırmalar yapıldı.
7. SINIFLAR
Çevresel problemler ve doğa hakkında metin okunup Türkçeye çevrildi. Aktivite kitabında konuyla ilgili
aktiviteler yapıldı.

ALMANCA:
5.SINIF: Okul eşyaları ile ilgili kelimeler öğrenildi. “ein”, “eine” (belirsiz Artikel) kullanımı öğrenildi ve
örnek cümleler yazıldı. Alıştırmalar yapıldı.
6.SINIF: “essen” (yemek yemek) ve “schlafen” fiil çekimleri öğrenildi ve örnek cümleler yapıldı. Kahvaltı,
Öğle yemeği ve akşam yemeği neler yer içeriz konuşuldu. Aktivite kitabındaki alıştırmalar yapıldı.
7.SINIF: Sıklık zarfları öğrenildi (her zaman, haftada bir, günde iki defa, sık, her hafta, bazen vb.) örnek
cümleler yapıldı. Yapılan bir işin ne kadar sürdüğünü belirtirken kullanılan ifadeler (10 dk., bir saat vb.)
öğrenildi ve cümle içinde kullanıldı.

ETKİNLİKLER
VE
DUYURULAR

ETKİNLİKLER
16.04.2019 Salı Günü Anasınıfı 5 yaş grubu öğrencileri Florya Akvaryuma gittiler.

DUYURULAR
22.04.2019 Pazartesi günü Anaokulu öğrencilerimiz çok amaçlı salonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramını kutlayacaklar.

