5 YAŞ GRUBU: Bu hafta“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız” kapsamında anaokulumuzda coşku
ile kutlama gerçekleştirdik. Şarkılar söyledik ve oyunlar oynadık. ‘23 Nisan” şenliğimizde pamuk şekerler,
patlamış mısırlar yedik. Atamızın bizlere armağan ettiği bu güzel bayramı en güzel duygularımızla karşıladık.
Ayrıca okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımız kapsamında; “Sevimli Kaşifler 5” ve “Matematik” kitabımızdan
çalışmalar gerçekleştirdik.
6 YAŞ GRUBU: Bu hafta “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı” teması kapsamında bayramımızı coşku
ile kutladık. Şarkılar ve şiirlerimizi söyledik. Çeşitli grup oyunları oynadık. Pamuk şeker ve mısırlarımızı
afiyetle yedik. Atamızın biz çocuklara armağan ettiği bu güzel bayramı en güzel duygularla kutladık. Kazıma
tekniği ile “23 Nisan konulu”resim çalışması ve haftalık belirlenen kitap çalışmalarımızı yaptık.

HAYAT BİLGİSİ : Millî ve dinî gün ve bayramlar ile bunlar için yapılan hazırlıklar üzerinde duruldu. Bayram,
kutlama ve törenlerin önemi vurgulandı.
TÜRKÇE : Büyük harflerin cümleye başlarken, özel isimleri ve başlıkları yazarken kullanıldığı, örneklerle
vurgulanıdı. Nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri
üzerinde duruldu.Ses, harf , alfabe ve yazımı zor sözcüklerle ilgili yazma çalışmalar yapıldı.
Öğrencilerin yazdıklarını harf hatası, harf ve hece eksikliği, yazım ve noktalama kuralları açısından gözden
geçirmeleri ve düzenlemeleri sağlandı.
MATEMATİK : Öğrencilere okuldaki günlük beslenme tablosu, takvim gibi sıkça karşılaştıkları veya
kullandıkları tablolar okutuldu.
Terimler: Tablo, veri, çetele tablosu, nesne grafiği hakkında bilgi verildi.
HAYAT BİLGİSİ : Milli gün ve bayramların önemini kavraması için etkinlikler yapıldı.
TÜRKÇE : Dinleme stratejilerini uygulama , konuşma stratejilerini uygulama çalışmaları yapıldı. Yazılı
yönergeleri kavrama etkinlikleri yapıldı. Yazma stratejilerini uygulama amaçlı yazma çalışmaları yapıldı.
MATEMATİK : Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark etmesi için çalışmalar yapıldı.

HAYAT BİLGİSİ : Atatürk’ün kişilik özellikleri hakkında konuşuldu.
TÜRKÇE : ‘’ BİR ANI’’ metni işlendi.
‘’VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BİLDİREN SÖZCÜKLER’’ konusu örneklerle anlatıldı.
MATEMATİK: Doğru parçasını çizgi modelleri oluşturur, yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası
modellerini örnekler vererek çizimlerini yapma,şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli
katlayarak belirleme ve bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre
tamamlama çalışmaları yapıldı.
FEN BİLİMLERİ : Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki
önemini açıklandı.

TÜRKÇE İLK GÜREŞÇİMİZ KOCA YUSUF VE BAŞARISININ SIRRI adlı metin ile okuma anlama çalışmaları ve
Özne- yüklem ilişkisi eylemin kişisi.
MATEMATİK Şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözme.
FEN BİLİMLERİ Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretme.
SOSYAL BİLGİLER Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklama.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ Tema genel tekrar Ve tema değerlendirme.
TRAFİK GÜVENLİĞİ Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım malzemelerini tanıtma

TÜRKÇE
5.SINIF: ‘‘Sözcükte Yapı’’ konusu tekrarı ve etkinlikleri yapıldı.
6.SINIF:MEB kitabından “ANA DİL” adlı şiir okunarak etkinlikleri yapıldı.
7.SINIF:”Anlatım Bozukluğu” konusuna giriş yapıldı.
8.SINIF: Cümlenin ögeleri tekrar edildi konuyla ilgili soru çözümü yapıldı.

MATEMATİK
5.SINIF: Çevre konusu işlendi.
6.SINIF:Çember konusuna giriş yapıldı.
7.SINIF:Çemberde açı konusuna giriş yapıldı.
8.SINIF: Piramitler konusu işlendi.

FEN BİLİMLERİ
5.SINIF: İnsan ve Çevre ünitesi konu pekiştirme çalışmaları yapıldı.
6.SINIF: Duyu organları konusu anlatıldı.
7.SINIF: Ampullerin Bağlanma Şekilleri konusu anlatıldı.
8.SINIF: Basınç ünitesi tekrarı ve soru çözümü yapıldı.

SOSYAL BİLGİLER
5.SINIF: “ Yaşadığımız Yeri Kim Yönetiyor? “ konusu işlendi.
6.SINIF: “ Kadın ve Toplum “ konusu işlendi.
7.SINIF: “Türk Tarihinde Demokrasi” konusu işlendi.
8.SINIF: “II.Dünya Savaşı-Savaşın nedenleri sonucu ve Türkiye’nin Politikası” konusu işlendi.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5.SINIF: Çevremizde inanç izleri konusu işlendi.
6.SINIF: Temel değerlerimiz konusu işlendi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5.SINIF: Çevremizde inanç izleri konusu işlendi.
6.SINIF: Temel değerlerimiz konusu işlendi.
7.SINIF: İslam düşüncesinde yorumlar konusu işlendi.
8.SINIF: Tüm konular ile ilgili test çözüldü.

BİLİŞİM VE KODLAMA
ANASINIFI 5 YAŞ: Sayılarla ilgili tablet uygulamaları kullanıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ: “Kodable “ uygulamasını kullanmaya devam edildi.
1.SINIF: “Kodable” uygulmasına kaldığımız yerden devam edildi.
2.SINIF: “Kodable” uygulmasına kaldığımız yerden devam edildi.
3.SINIF: “Kodable” uygulmasına kaldığımız yerden devam edildi.
4.SINIF: Scratch ile resim yapma kodlama çalışması yapıldı.
6.SINIF: Alice 3d ile 1. sınava hazırlık uygulamaları yapıldı

GÖRSEL SANATLAR
ANASINIFI 5 YAŞ: Georges Seurat Art Project kapsamında renkli hamurlarla mozaik çalışmarına başlandı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Georges Seurat Art Project kapsamında renkli hamurlarla mozaik çalışmarına başlandı.
1.SINIFLAR : Joan Miro çalışmalarına suluboya tekniği ile devam edildi.
2.SINIFLAR : “Ben bir süper kahraman olsam nasıl olurum?” konulu renkli resim çalışmaları tamamlandı.
3.SINIFLAR : Geleneksel Türk Sanatları’ ından hat sanatı,ebru sanatı,minyatür sanatı,tezhip sanatı,cam
sanatı örneklerle kavratıldı.Hat sanatı uygulaması yapıldı.
4. SINIFLAR: “Ben bir süper kahraman olsam nasıl olurum?” konulu renkli resim çalışmaları yapıldı.
6. SINIFLAR: Forma ve kıyafet tasarımları tamamlandı.
7. SINIFLAR: Forma ve kıyafet tasarımları tamamlandı.

BEDEN EĞİTİMİ
ANASINIFI 5-6 YAŞ: Cimnastik.
1.SINIFLAR: Tüm sarı kartlardaki çeşitlendirme bölümlerinin oyunları 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: 23 Nisan kutlaması yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ : 23 Nisan kutlaması yapıldı.
1.SINIF : 23 Nisan kutlaması yapıldı.
2.SINIF: 23 Nisan kutlaması yapıldı.
3.SINIF : 23 Nisan kutlaması yapıldı.
4.SINIF : 23 Nisan gösterisi yapıldı.
5.SINIF: “Polyshka Polye” şarkısı öğretildi.

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ
ANASINIFI 6 YAŞ : Vezir piyonlara karşı oyunu oynandı.
1.SINIF : Oyun pratiği çalışıldı ve notasyon uygulaması yapıldı.
2.SINIF: Şah tehdidi ve savunma konularında örnekler yapıldı.
4.SINIF : Çeşitli akıl oyunları oynandı.
5.SINIF: Reversi turnuvasına devam edildi.

YABANCI DİLLER
ANASINIFI 5 YAŞ: Dex 2 kitabındaki ilk beş ünitenin kelimeleri flashcardlar yardımıyla tekrar
edildi.Kelimelerin hatırlanması için ilgili şarkı ve videolar izlendi.Kelimelerin pekiştirilmesi için çeşitli
oyunlar oynandı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Mouse and Me 2 kitabındaki ilk beş ünitesinin kelimeleri flashcardlar yardımıyla tekrar
edildi. Kelimelerin hatırlanması için ilgili şarkı ve videolar izlendi. Kelimelerin pekiştirilmesi için çeşitli
oyunlar oynandı.
SKILLS: 2.dönem konularının kelimeleri ile ilgili genel tekrar yapıldı.
1.SINIF : Hayvanlar arasındaki farklar ve bu farkları can/can’t yapısını kullanarak ifade etmeleri sağlandı.
Kitap alıştırmaları ile konular pekiştirildi. İlgili video izlenerek soruları yanıtlamaları sağlandı. Kelimeler
defterlerine yazdırıldı.
2.SINIF: Haftaya ödev kontrolü ile başlandı. Uzunluk ve genişlik ölçülerini ingilizce ifade edebilme
öğrenildi. Superminds 2 kitabındaki ilgili bölümler tamamlandı.
SKILLS: Unit 5 “Wild Animals” (vahşi hayvanlar) konusuna başlandı.Ünitenin kelimeleri ve cümle yapıları
defterlere yazdırıldı.Class book ve activity book taki ilgili alıştırmalar tamamlandı.
3.SINIF : Ödev kontrolü yapıldı ve Spell Check ile kelime çalışmaları tamamlandı. Ünite ile ilgili hikaye
dinlenildi, okundu ve alıştırmaları tamamlandı.
4.SINIF : Hafta sonu ödevi kontrol edildi. 8. Ünitedeki etkinliklere devam edildi. Future Tense soru kalıpları
üzerinde duruldu.
5.SINIF: Hafta sonu ödevi kontrol edildi ve “Past Modals” konusuna giriş yapıldı.
6.SINIF:.Hafta sonu ödevi kontrol edildi, “Will/be going to/Present Continuous for Future” konusu işlendi.
-ed ve -ing ekli sıfatlar ve aralarındaki fark anlatıldı, kitaba ek olarak ekstra sıfatlar örnek verilip
defterlerine yazdırıldı.
7.SINIF : “Too much ,too soon” isimli okuma parçası çalışıldı.İş ile ilgili genel kelimeler tekrarlandı.”
“Gerunds & infinitives” konusu çalışıldı ve örnek alıştırmalar yapıldı.
8.SINIF : LGS hazırlık 3 ve 4. ünitelerin tekrarı yapıldı ve testleri çözüldü.İlk 4 ünitenin genel pekiştirme
testleri çözüldü.

İSPANYOLCA
5. SINIFLAR: -ar ile biten fiillerin geniş zamanda çekim kuralları öğrenildi,alıştırmalar yapıldı.
6. SINIFLAR: Ülkeler hakkında metin okunup, Türkçeye çevrildi. Alıştırma defterindeki alıştırmalar yapıldı.
7. SINIFLAR : Eksik şarkı sözleri yazıldı, türkçeleri not alındı. “Parecer”(...gibi görünmek) fiili tekrar edilip
alıştırma yapıldı.

ALMANCA:
5.SINIF: Belirsiz Artikel “ein”, “eine” tekrarlandı. Alıştırmalar yapıldı. Ailem konusu işlendi ve aile
bireylerinin Almancaları öğrenildi. (Anne, baba, kardeş, teyze vb.)
6.SINIF: “essen” (yemek yemek), “schlafen” (uyumak) fiilleri tekrarlandı, örnek cümleler yapıldı. Şahıs
zamirleri öğrenildi ve örnekler yapıldı.
7.SINIF: Sıklık ve uzunluk bildiren ifadeler tekrarlandı. Örnek cümleler yazıldı. Öğrenilen kelimelerin ve
edatların (“önce”, “sonra”) kullanımını pekiştirmek için soru-cevap şeklinde konuşma pratikleri yapıldı.

ETKİNLİKLER
Anaokulu çok amaçlı salonda tüm anaokulu öğrencilerimiz ile birlikte “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlamalarını gerçekleştirdik.

DUYURULAR
08.05.2019 Çarşamba günü Anaokulu 5-6 yaş öğrencilerimiz ile Torium Sahne de “Tiyatro” etkinliğine
gideceğiz.
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