5 YAŞ GRUBU: Bu hafta “ GEMS YUMURTALAR” temamız kapsamında “ Yumurtalar hakkında ne biliyorum?
Ne öğrenmek istiyorum?” sorularından yola çıkarak akıl haritalarımızı oluşturduk. yumurtadan çıkan
hayvanları inceledik. Kendi yumurtalarımızı tasarladık ve sıralama çalışmaları gerçekleştirdik.
6 YAŞ GRUBU: Bu hafta “GEMS UĞUR BÖCEKLERİ” temamıza “Uğur böcekleri hakkında ne biliyorum? Ne
öğrenmek istiyorum? sorularına yanıt arayarak giriş yaptık. Uğur böceğinin yaşam döngüsü ve beslenme
şekillerini öğrendik. İlk kelebek resmim ve yaşam döngüsü çalışmalarını yaptık.

HAYAT BİLGİSİ : Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklandı.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
vurgulandı. Nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri
üzerinde duruldu.”Dedemim Madalyası”metni ve etkinlikleri ile çalışmalar yapıldı.
MATEMATİK : Paket, kutu, kamp çadırı, küp şeker, pet şişe, huni, külâh, top, portakal, makara vb. modeller
yardımıyla küp, prizma, silindir, koni ve kürenin biçim özellikleri algılatıldı.Meyve, oyuncak vb. çevresindeki
eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyenler seçtirilerek
öğrencilerin bunları sınıflamaları sağlandı.

HAYAT BİLGİSİ Dini gün ve bayramların önemini kavrama çalışmaları yapıldı.
TÜRKÇE Sözlü yönergeleri uygulama etkinlikleri, okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirleme ve soru
ekini kuralına uygun yazma çalışmaları yapıldı.
MATEMATİK Tam, yarım ve çeyrek saatleri okuma ve gösterme etkinlikleri yapıldı.

HAYAT BİLGİSİ : Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkıları konusunda sohbet edildi.
TÜRKÇE : ‘’BULUŞLAR’’metni işlendi.
‘ADIN DURUM EKLERİ’ konusu anlatıldı ve etkinlikler yapıldı.
MATEMATİK : Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenlerin köşegenlerini
belirtme,şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark etme, şekil modelleri kullanarak kaplama
yapma ve yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kağıt üzerine çizme çalışmaları yapıldı.
FEN BİLİMLERİ : Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varma,millî parklar ve doğal anıtlara
değinme,doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerme çalışmaları yapıldı.

TÜRKÇE : ŞİİR ŞİİR TÜRKİYE (İzleme Metni)ile okuma anlama çalışmaları ve EYLEM (FİİL)Zaman ve kişi
MATEMATİK Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve
tahminini ölçme yaparak kontrol etme.
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözme.
FEN BİLİMLERİ Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırma.
SOSYAL BİLGİLER Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alma
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sevginin dostluk ve kardeşlik bakımından önemini irdeleme.
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ Belirlediği veya belirlenmiş kurallara uyma.
TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunma
kazanımlarına yönelik etkinlik ve çalışmalar yapıldı.

TÜRKÇE :
5.SINIF: ‘‘Edebi Türler’’ konusu tekrar edildi. Konuya yönelik etkinlikler yapıldı.
6.SINIF:MEB kitabından ”Anadolu” adlı şiir okunarak şiire
yönelik etkinlikler yapıldı.
7.SINIF:”Paragrafta Anlam” konusu anlatıldı.Konuya yönelik etkinlikler yapıldı.
8.SINIF: ‘’Anlatım Bozuklukları” konusuna devam edildi. Konu ile ilgili etkinlikler yapıldı.

MATEMATİK :
5.SINIF:Uzunluk ölçme birimleri arasında dönüşüm konusu işlendi.
6.SINIF:Paralelkenarın alanı konusu işlendi.
7.SINIF:Dörtgenlerde alan konusu işlendi.
8.SINIF:Silindir konusuna giriş yapıldı.

FEN BİLİMLERİ :
ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU: Anaokulu deney dersinde Mad Science etkinliği yapıldı.
4.SINIF: Labaratuvar dersinde Mad Science etkinliği yapıldı.
5.SINIF: İnsan ve Çevre İlişkisi konusu işlendi ve Mad Science etkinliği yapıldı.
6.SINIF: Sinir Sistemi konusu işlendi.
7.SINIF: Çiçeklerde Üreme konusu işlendi.
8.SINIF: Mevsimler ve İklim ünitesi tekrar edilerek soru çözümü yapıldı.

SOSYAL BİLGİLER
5.SINIF: “ Bize Hizmet Eden Kurum ve Kuruluşlar “ konusu işlendi.
6.SINIF: “Nasıl Bir Yönetim “ konusu işlendi.
7.SINIF: “Demokrasinin Serüveni-Demokrasinin Temel İlkeleri”konusu işlendi.
8.SINIF: “Atatürk Bizimle-Ulusal ve Yabancı Basında Atatürk’ün Ölümü” konusu işlendi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5.SINIF: Çevremizde dinin izleri konusu işlendi.
6.SINIF: Hz.Muhammed’in (sav) hayatı işlendi.
7.SINIF: Kafirun suresi ve anlamı ile islam düşüncesindeki yorumlar konusu işlendi.
8.SINIF: Kur’an-I Kerim ve Özellikleri konusu işlendi.

BİLİŞİM VE KODLAMA
ANASINIFI 5 YAŞ: Lego tablet uygulaması yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ: “Kodable” kodlama uygulaması kullanıldı.
1.SINIF: Okuma Bayramı Provaları Yapıldı
2.SINIF: “Kodable” kodlama uygulaması kullanıldı.
3.SINIF: “Kodable” kodlama uygulaması kullanıldı.
4.SINIF:Scratch ile blok tabanlı kodlarla 23 Nisan projesi yapımı
6.SINIF:Alice 3D Kamera açısı kodları ile kamera geçişleri

GÖRSEL SANATLAR
ANASINIFI 5 YAŞ: Parmak boya ile nokta çalışmaları yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Parmak boya ile nokta çalışmaları yapıldı.
1.SINIFLAR : Joan Miro eserleri çizilerek suluboya tekniği ile renklendirildi.
2.SINIFLAR : Geleneksel Türk sanatlarının neler olduğu öğrenildi.
3.SINIFLAR : “Benim gözümle dünya” isimli çalışmalarımız tamamlandı.
4. SINIFLAR: 23 Nisan Çocuk Bayramı temalı resim çalışmalarına devam edildi.
6. SINIFLAR: 15 Nisan Dünya Sanat Günü Sergisi için resim çalışmalarına devam edildi.
7. SINIFLAR: Forma ve kıyafet tasarımları yapıldı.

BEDEN EĞİTİMİ
ANASINIFI 5-6 YAŞ: Top ile alıştırmalar.
1.SINIFLAR: Tüm sarı kartlardaki çeşitlendirme bölümlerinden yararlanılarak oyunlar oynatıldı.
2.SINIFLAR: Geleneksel çocuk oyunları oynatıldı.
3.SINIFLAR: Açık alan oyunları.
4. SINIFLAR: Yer değiştirme hareketleri yapıldı.
5.SINIFLAR:Olimpiyatlar.
6. SINIFLAR: Olimpiyatlar.
7.SINIFLAR: Olimpiyatlar.

MÜZİK
ANASINIFI 5 YAŞ: Yıl sonu gösterisi için hazırlık yapıldı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Yıl sonu gösterisi için hazırlık yapıldı.
1.SINIF : Okuma bayramı provalarına devam edildi.
2.SINIF: 23 Nisan provaları yapıldı.
3.SINIF : 23 Nisan provaları yapıldı.
4.SINIF : 23 Nisan provaları yapıldı.
5.SINIF: Konser şarkıları çalışıldı.
6.SINIF:. Orkestra dersinde nota eğitimi verildi
7.SINIF : Orkestra dersinde konser şarkılarına çalışıldı.

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ
ANASINIFI 6 YAŞ: At ve piyon kullanılarak taş yeme çalışması yapıldı.
2.SINIF: Oyun pratiği çalışıldı. Satrançta oyun başlangıcında dikkat edilmesi gereken durumlar anlatıldı.
3.SINIF: Reversi oyun kuralları hatırlatıldı ve reversi turnuvasına hazırlık yapıldı.
4.SINIF: Reversi oyun kuralları hatırlatıldı ve reversi turnuvasına hazırlık yapıldı.
5.SINIF: Dixit ve Reversi oynandı.
6.SINIF: Mangala ve Reversi oynandı.
7.SINIF: Mangala ve Reversi oynandı.

YABANCI DİLLER
ANASINIFI 5 YAŞ: Yeni ünite olan “Discover Fruit” (meyveler) flashcardlar yardımıyla verildi.Konuyla ilgili
şarkılar dinlendi,videolar izlendi.Konunun pekiştirilmesi için flashcard oyunları oynandı.Kitabın ilgili
bölümleri tamamlandı.
ANASINIFI 6 YAŞ : Yeni ünitemize “I want to be a farmer” giriş yapıldı. Kıyafet ile ilgili kelimeler
flashcardlar yardımıyla verildi.Konuyla ilgili şarkılar dinlendi,videolar izlendi.Konunun pekiştirilmesi için
flashcard oyunları oynandı.Kitabın ilgili bölümleri tamamlandı.
SKILLS: Unit 5 “I Want To Be A Farmer” konusuna giriş yapıldı.Ünitenin kelimeleri olan “Clothes ”
(kıyafetler) flashcardlar yardımıyla verildi.Konuyla alakalı müzikler dinlendi,videolar izlendi ve oyunlarla
kelimelerin pekişmesi sağlandı.
1.SINIF : Yeni ünitemize başladık. Ünite kelimelerini kitap çalışmaları ve sınıf içi aktiviteler ile tekrar ettik.
Ünitemizin şarkısını dinleyip eşlik ettik. ”I like.../ I don’t like…” yapılarını kullanarak sevdiğimiz ve
sevmediğimiz yiyecek ve içecekleri ifade ettik. Ünite oyunları ile öğrendiklerimizi pekiştirdik.
2.SINIF: Yeni ünitemize giriş yaptık. Ulaşım araçlarını öğrendik. Kitap aktiviteleri ile öğrenilen kelimeleri
pekiştirdik. Ünite şarkısını dinledik ve eşlik ettik. İlgili alıştırmaları tamamladık. “I’d like to…” yapısını
kullanmayı öğrendik ve cümleler yazdık.
SKILLS: ”The Kite” adlı kitabının okuma çalışmaları bitirildi.Kitap sonundaki aktiviteler tamamlandı.
3.SINIF : Ödev kontrolü ile haftaya başladık. Ünitenin şarkısını dinleyerek eşlik ettik ve alıştırmayı
tamamladık. Geçmiş zamana ait düzensiz fiilleri öğrendik. Ünite hikayesini izledik. Kitap çalışmaları ile
öğrendiklerimizi pekiştirdik.
4.SINIF : Haftaya ödev kontrolü ile başlandı. Adverbs konusu işlendi. Konuyla ilgili örnek cümleler
defterlere yazıldı.
5.SINIF: Haftaya ödev kontrolü ile başlandı. Used to konusu işlendi. Örnek cümleler defterlere yazıldı.
6.SINIF:.”Ask Mary” adlı okuma parçası işlendi.”Fear” ile ilgili kelimeler çalışıldı.
7.SINIF : “Present Perfect Continuous” konusuna başlandı.”Describing jobs” ile ilgili yeni kelimeler
işlendi.
8.SINIF: 1. ve 2. üniteler tekrar edildi. Önemli noktalar üzerinde duruldu. Tekrar testleri çözüldü. Anlaşılmayan veya
hata yapılan sorular üzerinde durulup, açıklandı.

ALMANCA:
5.SINIF: “sprechen” (konuşmak) ve “haben” (sahip olmak) fiilleri ile cümle örnekleri yapıldı. Bu fillerin
kullanıldığı diyalog okundu ve örnek diyaloglar kuruldu.
6.SINIF: Bazı nesnelerin çoğul-tekil kullanım şekilleri öğrenildi. “PB 3 und das Gemüse” adlı kitap okundu.
Öğrendiğimiz fiiller ve fiil çekimleri cümleler içinde kullanılarak tekrarlandı.
7.SINIF: “Praeposition in+Dativ” (yönelme durumu) ve “Praeposition in + Akkusativ” (ismin i-hali)
kullanım şekli ve aralarındaki fark tekrarlandı. Örnekler verildi.

İSPANYOLCA
5. SINIFLAR: Öğrenilen,fiiller,sıfatlar ve isimler tekrar edildi. Evin bölümleri konusun geçiş yapıldı.
6. SINIF : Gelecek zamanla ilgili metinler okunup, Türkçeye çevirildi. Kitaptaki alıştırmalar yapıldı.
7. SINIF : Ekosistemle ilgili konuya devam edildi, küresel ısınma ve neler yapılması gerektiği konuşuldu.
Kitaptaki alıştırmalar yapıldı.

PSİKOLOJİK
DANIŞMA VE
REHBERLİK
BİRİMİ

ETKİNLİKLER
VE
DUYURULAR

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Anne-Baba Okulu çalışmamızın 4. oturumunu gerçekleştirdik.

ETKİNLİKLER
Anaokulu hazırlık grupları olarak Bayrampaşa “Forum İstanbul Legoland” gezisini gerçekleştirdik.

DUYURULAR
16 Nisan Salı günü Anaokulu 5 Yaş grubumuz “ Aqua Florya İstanbul Akvaryum” gezisine gidecekler.

