5 YAŞ GRUBU: GEMS: “ARILAR” temamız kapsamında “polen, bal özü” vb. kelimelerin anlamlarını öğrendik.
Arı türlerini ve her koza da bir kraliçe arı olduğunu interaktif ortamda izleyerek keşfettik. Arıların iletişim
şekilleri hakkında sohbet ettik ve dramatize etme çalışmaları gerçekleştirdik. Son arı resmim çalışmamız ile
temamızı sonlandırdık.
Ayrıca “Sevimli Kaşifler 5” ve “Matematik” kitabından çalışmalar yaptık.
6 YAŞ GRUBU: GEMS “KELEBEKLER” temamız kapsamında “kelebeğin oluşum evrelerini” ve vücut yapılarını
öğrendik. “Simetri, algı transfer, sıralama ve sorgulama becerisi” çalışmaları yaptık. Sanat etkinliği
çalışmamızda artık materyaller ile “kelebekler” yaptık.Kelebekler hakkında neler öğrendik? sorusunu
yanıtladık. “Son kelebek resmim” ile çalışmalarımızı sonlandırdık.
Ayrıca sonbaharda kış uykusuna yatırdığımız “Ayılarımızı” baharı karşılamak için uyandırdık.

HAYAT BİLGİSİ : Türkiye’yi tanıtan videolar izletildi.Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerler hakkında
bilgi verildi.
TÜRKÇE: Akıcı okuma ve okuduğunu anlama çalışmaları yapıldı. Büyük harflerin cümleye başlarken, özel
isimleri ve başlıkları yazarken kullanıldığı, örneklerle vurgulandı. Nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi
ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde duruldu.
MATEMATİK : Analog ve dijital saat bir arada gösterildi. Gün içerisinde belirli etkinliklerin saatlerini
gösterildi.Örneğin kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, uyku zamanı, okulun başlangıç ve bitiş saati vb.12
saat üzerinden çalışıldı. Model üzerinde saat başlarında akrep ve yelkovanın yerleri belirtildi.

HAYAT BİLGİSİ : Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırıp bilgi sahibi olundu. Ülkemizde yaşayan
farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duymanın önemine dikkat çekici
etkinlikler yapıldı.
TÜRKÇE : Sözlü yönergeleri uygulaması sağlandı. Konuşma stratejileri uygulandı. Okuduğu metnin içeriğine
uygun başlık/başlıklar belirleme çalışmaları yapıldı. Metin türleri tanıtıldı. Yazma çalışmaları yapıldı. Yazma
düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Dikte,
bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapıldı.
MATEMATİK : Bölme işlemleri yapıldı. Bölme işlemleri ile ilgili problemler çözüldü.

HAYAT BİLGİSİ : Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanımak için araştırma
yapıldı ve sınıfta sunma çalışması yapıldı.
TÜRKÇE : ‘ANNEME İLK MEKTUP’ şiiri okundu , ana duygu bulma çalışması ,TEMA DEĞERLENDİRME çalışması
yapıldı ve TEKİL ÇOĞUL TOPLULUK ADLAR konuları işlendi.
MATEMATİK : Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçme, bir nesnenin kütlesini tahmin etme ve ölçme
yaparak tahminin doğruluğunu kontrol etme, kilogram ve gramla ilgili problemleri çözme çalışmaları yapıldı.
FEN BİLİMLERİ : Yaşadığı çevreyi tanıma,yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alma konusu üzerinde
duruldu.

TÜRKÇE : KANLI KAVAK adlı metin ile okuma, anlama, anlatım, ve yazma çalışmalarıyla adıl (zamir), adıl
çeşitleri,
MATEMATİK Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu
çizme. Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizme.
FEN BİLİMLERİ Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretme.
SOSYAL BİLGİLER ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM teması genel tekrar ve pekiştirme çalışması Tema sonu
değerlendirme çalışmaları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AHLAK öğrenme alanı- sevmek ve sevilme ihtiyacı
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ Kural kavramını sorgulama
TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafik kurallarına uymayanları nezaket kuralları çerçevesinde uyarma, kendisine
yapılan uyarıları dikkate almanın gerekliliği ile ilgili etkinlik ve çalışmalar yapıldı.

TÜRKÇE
5.SINIF: ‘‘Sözcükte Yapı’’ konusu tekrarı yapıldı. Konuyla ilgili testler çözüldü.
6.SINIF:”İSİM,SIFAT” konuları tekrar edildi.Buna yönelik testler çözümlendi.
7.SINIF:”CÜMLEYE HAKİM OLAN DUYGU” anlatıldı.Buna yönelik etkinlikler yapıldı.
8.SINIF: ‘’Anlatım Bozuklukları’’ konusuna giriş yapıldı. Konu ile ilgili etkinlikler uygulandı.

MATEMATİK
5.SINIF:Veri analizi konusuna giriş yapıldı.
6.SINIF:Üçgende alan konusuna giriş yapıldı.
7.SINIF:Düzgün Çokgenler konusu işlendi.
8.SINIF: Üçgende benzerlik konusu işlendi.

FEN BİLİMLERİ
ANASINIFI 6 YAŞ: “Parmak İzi Oluşturma” etkinliği yapıldı.
4.SINIF: Aydınlatma ve Ses Teknolojileri tekrar edildi.
5.SINIF: İnsan ve Çevre ünitesine giriş yapıldı.
6.SINIF: Sesin Maddeyle Etkileşmesi işlendi.
7.SINIF: Işığın Kırılması ve Mercekler konusu tekrar çalışması yapıldı.
8.SINIF: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitesi tekrar edilerek soru çözümü yapıldı.

SOSYAL BİLGİLER
5.SINIF: “ Haklarını Bilen Tüketici “ konusu işlendi.
6.SINIF: “ Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor “ konusu işlendi.
7.SINIF: “Dijital Teknoloji Çağındayız” konusu işlendi.
8.SINIF: “Atatürk’ün Rahatsızlanması ve Vefatı” konusu işlendi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5.SINIF: Hz.Muhammed’in hayatı mekke dönemi işlendi
6.SINIF: Hz.Muhammed’in hayatı mekke dönemi işlendi.
7.SINIF: Hz.Muhammed’in hayatı son peygamber oluşu işlendi.
8.SINIF: Kur’an-ı kerim’in özellikleri işlendi.

BİLİŞİM VE KODLAMA
ANASINIFI 5 YAŞ: Okul Öncesi eğitici tablet uygulamaları kullanıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ: Okul Öncesi eğitici tablet uygulamaları kullanıldı.
1.SINIF: Eğitici uygulamalar kullanıldı.
2.SINIF: “Animate” uygulaması ile 23 Nisan konulu animasyon çalışması yapıldı.
3.SINIF: “Animate” uygulaması ile 23 Nisan konulu animasyon çalışması yapıldı.
4.SINIF: Kodu Game Lab ile içe içe “Eğer” fonksiyonları ile kodlama çalışması yapıldı
6.SINIF: Alice 3D nesneye göre “move” hareket komutları işlendi

GÖRSEL SANATLAR
ANASINIFI 5 YAŞ: Parmak boya tekniği ile İzlenimci(Empresyonist) çalışmalar boyandı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Akrilik boya tekniği kullanılarak İzlenimci çalışmalar çizildi ve renklendirildi.
1.SINIFLAR : Okuma bayramı sergisi için resim çalışmalarına başlandı.
2.SINIFLAR : 23 Nisan konulu renkli resim çalışmalarına devam edildi.
3.SINIFLAR : 23 Nisan konulu renkli resim çalışmalarına devam edildi.
4. SINIFLAR: 23 Nisan Çocuk Bayramı temalı resim çalışmalarına başlandı.
6. SINIFLAR: 15 Nisan Dünya Sanat Günü Sergisi için resim çalışmaları yapıldı.
7. SINIFLAR: 15 Nisan Dünya Sanat Günü Sergisi için resim çalışmaları yapıldı.

BEDEN EĞİTİMİ
ANASINIFI 5-6 YAŞ:Top ile çalışmalar yapıldı.
1.SINIFLAR: Tüm sarı fiziksel etkinlik kartlarındaki güvenlik bölümleri işlendi.

MÜZİK
ANASINIFI 5 YAŞ: Bireysel şarkı söyleme çalışmaları yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Bireysel şarkı söyleme çalışmaları yapıldı.
1.SINIF : Okuma Bayramı provaları yapıldı.
2.SINIF: 23 Nisan çalışmalarına devam edildi.
3.SINIF : 23 Nisan çalışmalarına devam edildi.
4.SINIF : 23 Nisan şarkı çalışmalarına devam edildi.
5.SINIF: 23 Nisan gitar şarkı çalışmalarına devam edildi.
6.SINIF:. Orkestrada toplu enstrüman çalışması yapıldı.
7.SINIF : Orkestrada konser şarkılarına çalışıldı.

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ
ANASINIFI 6 YAŞ : Kale ve Fil kullanılarak taş yeme çalışması yapıldı.
1.SINIF : Oyun üzerinden notasyon çalışması yapıldı.
2.SINIF: Taş yeme, savunma ve şah tehdidi çalışıldı.
3.SINIF: Dixit ve reversi oynandı.
4.SINIF: Mangala ve quarto oynandı.
5.SINIF: Dixit, Reversi ve Mangala oynandı.
6.SINIF: Dixit, Reversi ve Mangala oynandı.
7.SINIF: Dixit, Reversi ve Mangala oynandı.

YABANCI DİLLER
ANASINIFI 5 YAŞ: Yeni ünite olan “Discover Wild Animals” (vahşi hayvanlar) flashcardlar yardımıyla
verildi.Konuyla ilgili şarkılar dinlendi,videolar izlendi.Konunun pekiştirilmesi için flashcard oyunları
oynandı.Kitabın ilgili bölümleri tamamlandı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Yeni ünitemiz olan “I want to be a builder” a giriş yapıldı. Ünitenin kelimeleri flashcard
yardımıyla verildi. Kitabın ilgili bölümleri tamamlandı. Konuyla alakalı şarkılar dinlendi ve videolar izlendi.
Kelimelerin pekiştirilmesi için çeşitli flashcard oyunları oynandı.
SKILLS: Unit 4 “I Want To Be A Builder” konusuna giriş yapıldı.Ünitenin kelimeleri olan “House ” (evin
kısımları) flashcardlar yardımıyla verildi.Konuyla alakalı müzikler dinlendi,videolar izlendi ve oyunlarla
kelimelerin pekişmesi sağlandı.

1.SINIF : Ünitenin yeni kelimeleri öğrenildi ve hikaye yardımıyla pekiştirildi. İzlenilen hikaye ile ilgili sorucevap alıştırmaları ve kitap alıştırmaları tamamlandı.
2. SINIF : Ödevler kontrol edildi. Doğum günü davetiyesinin hazırlanışı ile ilgili kitap alıştırmaları yapıldı.
Dinleme etkinlikleri yapıldı. Palyaço çizimi ile duygular ifade edildi.
SKILLS: “The Kite” adlı okuma kitabının girişteki aktiviteleri tamamlandı.Kitabın kelimeleri defterlere
yazdırıldı.Kitap okuma çalışmalarına başlandı.
3.SINIF : Ödevler kontrol edildi. Karşılaştırma sıfatları kitap aktiviteleri ile pekiştirildi. Hikaye dinlendi,
okundu ve ilgili alıştırmaları tamamlandı.
4.SINIF : Haftaya ödev kontrolü ile başlandı. 7. ünite konularına öğrenci kitabı ve çalışma kitabındaki
etkinliklerle devam edildi.
5.SINIF: Haftaya ödev kontrolü ile başlandı. Must / Mustn’t / Should / Shouldn’t konuları işlendi.
6.SINIF:.Haftaya ödev kontrolü ile başlandı. Geçtiğimiz hafta yapılan quizin soruları sınıfta tekrar
cevaplanıp deftere yazdırıldı. Şartlı cümleler ile ilgili aktiviteler yapıldı.
7.SINIF : “Making arrangements” konusu işlendi.Konuyla ilgili listening çalışmaları yapıldı.5.Ünite’nin
Öğrenci Çalışma kitabındaki alıştırmalar tamamlandı.
8.SINIF : LGS’nin 9. ünitesi olan ‘’Science’’ kelimeleri öğrenildi ve testler bitirildi. 10. ünite olan ‘’Natural
Disasters’’ kelimeleri öğrenilmeye başlandı.

İSPANYOLCA
5. SINIF : Hayvanlar ve yer edatları konusuna devam edildi. Kitaptan alıştırmalar yapılıp konu hakkında
video izlendi.
6. SINIFLAR : “Gelecek tatil planlarım” adlı metin okunup Türkçeye çevirildi. “Gelecek zaman” kullanımı
pekiştirildi.
7. SINIFLAR : “Hava kirliliği konusuna devam edildi, nesli tükenen hayvanlar hakkında metin okunup
Türkçeye çevirildi.

ALMANCA:
5.SINIF: Yiyecek isimlerini, meyveleri, sebzeleri ve içecekleri öğrendik.
6.SINIF: Yiyecek ve içecekler hakkında konuştuk. Fiyat sorma ve yiyeceklerin tadı nasıl ifade edebilmek için
cümle örnekleri yapıldı. “tatlı”, “ekşi” gibi sıfatlar öğrenildi.
7.SINIF: Cümle içerisinde “vor” (önce) ve “nach” (sonra) kullanımı. Ayrıca saatleri okurken “vor” (kala) ve
“nach” (geçe) kullanımı tekrarlandı. Ev ve evin bölümleri hakkında konuşuldu.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile “Özel Alan Farkındalığı ve Mahremiyet Eğitimi” konulu rehberlik dersi
gerçekleştirildi.
İlkokul 1 ve 2. sınıflar ile “Özel Alan Farkındalığı ve Mahremiyet Eğitimi” konulu rehberlik dersi
gerçekleştirildi.

ETKİNLİKLER
25.03.2019 Pazartesi günü Anasınıfı Hazırlık Grubu ilkokul hazırlık çalışmalarına katıldılar.
27.03.2019 Çarşamba günü Anasınıfı Mutfak Etkinliği kapsamında “WAFFLE” yaptılar.
28.03.2019 Perşembe günü Gems Teması kapsamında işlenen “Ayılarla Matematik” etkinliğinde Kış
Uykusuna yatırılan ayılarını uyandırdılar.

DUYURULAR
01.04.2019 Pazartesi günü “Kütüphaneler Haftası” kapsamında Anasınıfı öğrencileri okul kütüphanesini
ziyaret edeceklerdir.
3-4-5 Nisan tarihlerinde 6. ve 7. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla “İzmir Uzay Kampı” gezisi yapılacaktır.

