
 

2. SINIFLAR 

I. VELİ BÜLTENİ  

05 EYLÜL – 13 EKİM 2017 

2017–2018 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



 

Sevgili Velilerimiz, 

Yeni bir eğitim öğretim yılında ikinci sınıfa başlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanı 

yaşarken bir yandan da akademik çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Tüm 

çalışmalarımızı planlarımız doğrultusunda yürüterek, bu öğretim yılını tamamlamayı 

hedefliyoruz. 

 

TÜRKÇE 

05–15 Eylül tarihleri arasında,  

● Oryantasyon haftamızda, sınıf kurallarımızı hatırladık. 

Görsellerle ifade ederek, pekiştirdik.  

● Tatil anılarımızı arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle 

paylaştık.  

● Sınıfımızın ve bizlere yardımcı olacak birimlerin yerlerini 

öğrendik.  

● Öğrencilerle birlikte Ayla ÇINAROĞLU’nun “Resim Dersi” 

kitabını okuduk. Kitabı okumadan önce; dinleme kurallarını 

hatırladık. Kitabın görsellerinden yola çıkarak tahmin ve 

görsel okuma çalışmaları yaptık.  

● Kitabımızı okuduktan sonra da 5N1K sorularını 

cevapladık.  

● Görsellerden yola çıkarak tümce oluşturma çalışmaları 

yaparak, kurallı tümce ve devrik tümceyi öğrendik.  

 

 

 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

● Noktalama işaretlerinden nokta ve soru işaretini etkinliklerle öğreneceğiz.  

● Soru tümcesinin ve soru eklerinin nasıl yazıldığını öğreneceğiz. 

● Metnin konusunu belirleme çalışmaları yapacağız. 

● Olayları oluş sırasına göre sıralama yapacağız. 

● Olumlu ve olumsuz cümleler kuracağız. 

● Ünlem işaretini öğrenip, ünlem cümleleri yazacağız. 

● Zıt anlamlı ve eş anlamlı sözcükleri öğreneceğiz. Cümle içerisinde kullanacağız. 

● Şiir yazıp okuyacağız. 

● Okuduklarımızda yazım yanlışlarını bulup gerekli düzeltmeleri yapacağız. 

● Bremen Mızıkacıları kitabı ile ilgili okuma çemberi çalışması yapacağız. 

 

 



MATEMATİK 

05–15  Eylül tarihleri arasında, 

● Ritmik sayma, zihinden işlemler ile ilgili tekrar 

çalışmaları yaptık.  

● Deste ve düzine kavramlarını öğrendik. 

● Birlik - onluk kavramlarını öğrendik, verilen sayıları 

birlik onluklarına ayırma etkinlikleri yaptık.  

● Materyaller kullanarak birlik ve onluk konusunda 

grup çalışmaları yaptık.  

 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

● 100’den küçük doğal sayılarını basamaklarına 

ayırıp, basamak değerlerini öğreneceğiz. 

● Sıra bildiren sayıları öğrenip, gündelik 

hayatımızda nerelerde kullandığımızı belirleyeceğiz. 

● 100’den küçük sayıları karşılaştırıp, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru 

sıralama yapacağız. 

● Eldeli toplama işlemini yapıp, eldenin ne anlama geldiğini modellerle uygulayarak 

öğreneceğiz. 

 

HAYAT BİLGİSİ 

05–15 Eylül tarihleri arasında, 

● Sınıfımıza yeni katılan arkadaşlarımızla tanıştık, 

birbirimizi daha iyi tanımak amacıyla tanışma oyunları 

oynadık.  

● Tatilde hazırladığımız projelerimizin sunumlarını 

yaptık.  

● MEF disiplin anlayışını ifade eden kavramları 

(sağlık, sorumluluk, saygı, güvenlik, işbirliği) grup 

çalışması ile hatırladık, posterlerimizi hazırlayarak 

sunumlarını yaptık.   

● Ders materyallerimiz ve okul eşyalarımızı 

kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini 

konuştuk. Organize olma, derse hazırlıklı gelme 

konusunda fikirlerimizi paylaştık.  

 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

● Okuldaki kaynakların neler olduğunu ve bu kaynakları kullanırken nelere dikkat 

etmemiz gerektiğini kavram haritası yardımıyla öğreneceğiz.  

● Evde, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları fark edip, neler yapacağımızı 

uygulayarak öğreneceğiz. 

● Aile içinde karar almak için demokratik ortam yaratacağız. 



● Plan yapmanın önemini kavrayıp, gün içerisinde yapılması gerekenleri planlayacağız. 

● Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarını öğreneceğiz ve uygulayacağız. 

● Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkısını öğreneceğiz. 

● Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanıyacağız. 

● Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandıracağız. 

● Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken uyulması gereken güvenlik kurallarını 

öğreneceğiz. 

● Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanı ve milleti için olan önemini kavrayacağız. 

● Kurtuluş savaşının önemini ve bağımsızlık mücadelesini öğreneceğiz. 

 

Bu kazanımların işlenişi sonucunda sorgulayarak ulaşmayı hedeflediğimiz ana fikir: 

“Grup olarak çalışmanın, hedeflerimizi gerçekleştirme üzerinde etkisi vardır.” 

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE 

05–15  Eylül tarihleri arasında, 

Öğrencilerimiz,  ‘My Family and Friends’ temasıyla 

okula başladılar ve tatil anılarını paylaştıktan sonra 

öğretmenleri, arkadaşlarını ve kendilerini tanıma ve 

ifade etme ‘All About Me’ etkinlikleri yaptılar.  

Sınıf ve okul kurallarımızı hatırladık ve faydalarını 

konuştuk.   

Sınıf rutinlerimize başladık; tarih, gün, hava ve 

şarkılarımızı her gün tekrarlamayı öğrendik.  

Öğrencilerimiz tatil ödevlerinin sunumlarını yaptılar. 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

Oxford Discover 1 kitabımızın 1. ünitesi kapsamında ailemizden ve arkadaşlarımızdan 

bahsetmeyi, kendimizi ve ailemizi tanıtmayı öğreniyoruz. 

Aile ve arkadaşlık konularını işleyerek, öğrencilerimiz kendilerini tanıtma ve diğer 

arkadaşlarıyla tanışma aktiviteleri yapacaklar. “My Family and Friends” temasına bağlı 

yazma ve konuşma çalışmaları yapılacak. Arkadaşlık temasında okuma ve dinleme becerilerini 

geliştirerek, ailemizi arkadaşlarımıza tanıtma ve anlatma çalışmaları yapacağız. Neler 

hissediyoruz ve duygularımızı basit bir şekilde ifade etme çalışmalarını  role-play yönteminden 

faydalanarak yapacağız. 



Oxford Reading Tree okuma programımızın 4. seviyesinden ‘The New House’ ve ‘Come in’ 

kitaplarıyla kelime geliştirme, okuma ve anlama aktiviteleri kullanarak ve okuma sırasında ve 

sonrasında konuları tartışarak, konuları içselleştirme aktiviteleri yapmaya başlayacağız.  

Ekim başında “Bug Club” adlı online okuma programına başlayacağız. Öğrencilerimiz bu 

program üzerinden okulda ve evde kitap okuyup, aktiviteler yapabilecekler. 

Dilbilgisi  Yapıları     Konular 

Verb   ‘to be’      Describing myself  

I, you, he, she, it,     Family 

this, that, these, those    Animals / Pets 

What, which, where, when , who    Feelings- ( scared, lonely, happy,......) 

I think it’s about....      Verbs – ( sleep, play, eat,.......) 

Adjectives- cold/ hot, old/ young..... 

 

Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

www.starfall.com 

//learnenglishkids.britishcouncil.org 

//english-4kids.com/ 

www.esl-galaxy.com 

www.mes-english.com 

www.eslgamesworld.com 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ 2. SINIF ÇALIŞMALARI 

Her hafta gerçekleştirilen rehberlik derslerimizde okula 

alışma ve kaynaşmaya yönelik oryantasyon ve ısınma 

oyunları oynayacağız, grup kurallarımızı belirleyeceğiz. ‘2. 

Sınıftan Beklentilerim’ etkinliğini ve değerler eğitimi 

kapsamında ‘arkadaşlık’ ve ‘güven’ temalarını işlediğimiz 

‘arkadaşımın sevdiğim özelliği, elden ele resim çalışması, 

güven halkası ve güven yürüyüşü, iyi ki benim 

arkadaşımsın’ etkinliklerini gerçekleştireceğiz. 

Her hafta gerçekleştirilen öğrenme becerilerini geliştirme dersinde; öğrenme becerilerimizi 

arttıracak bilişsel çalışmalar, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve sosyal becerilerimizi arttırmaya 

yönelik çalışmalar yapacağız.  

Okulumuz öğrencilerinin okul kararlarında rol sahibi olmaları ve okulda demokrasi kültürünün 

yaşanması adına oluşturulan ‘Öğrenci Yönetim Kurulu’nun başkan, başkan yardımcısı ve sınıf 

temsilcilerinin öğrencilerin oylarıyla seçilmesine yönelik çalışmalara başlayacağız.  

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 

yapılandırılmış bireysel görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. 

http://www.starfall.com/
http://english-4kids.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.mes-english.com/
http://www.eslgamesworld.com/


 

GÖRSEL SANATLAR 

Öğrencilerimizle dersimizde,  05 Eylül - 13 Ekim 2017 tarihleri 
arasında, renkli resim tekniklerinden keçeli kalemlerle, görsel 
iletişim ve biçimlendirme öğrenme alanımızı geliştireceğiz. 

KAZANIMLARIMIZ:  

 Görsel İletişim ve Biçimlendirme 

 Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için gözleme dayalı 

çizimler yaparız. 

 Günlük yaşamından esinlenerek görsel sanat çalışmasını oluştururuz, 

kazanımlarından yola çıkarak, “Tatil anıları” ve “ Bol figürlü çalışmalar”  ile duygu, 

düşünceleri ifade eden resim çalışmaları yapacağız. 

 

 

MÜZİK 

05 Eylül -13 Ekim tarihleri arasında,  
 Yeni öğrencilerle tanıştık. Okula ısınma çalışmaları 

kapsamında oyunlar oynadık. Yıl içinde yapacaklarımızı 

konuştuk. 

 İstiklal Marşı’nı tekrar ettik. İstiklal Marşı’na saygı 

konusunu işledik. Törenlerde nasıl davranılacağı ile ilgili 

sohbet ettik. 

 MEF Marşı‘nı tekrar ettik. 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

 Atatürk konulu şarkılar öğreneceğiz. 

 Öğrendiğimiz şarkıları birlikte söyleme kurallarına uygun olarak seslendireceğiz. 

 

 

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

       Yıllık planımız doğrultusunda; Yer Değiştirme Hareketleri 

ünitesi konuları içerisinde yer alan (sıralanmalar, yürüyüşler, 

koşular)   ile ilgili alıştırmalar yapacağız. İki veya daha fazla hareket 

becerileri içeren basit kurallı oyunlar oynayacağız. 

Bu yıl ayrıca 1., 2. ve 3. sınıflarda yüzme derslerimizi  ilk dönem 3 

hafta, ikinci dönem 3 hafta olarak planladık. 



 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

05-15 Eylül tarihleri arasında: 

● “Bilgisayara Giriş” ünitesine giriş yaptık. 

○ Bilgisayarı günlük yaşamımızda hangi amaçla ve 

nerelerde kullandığımız üzerine konuştuk. 

○ Bilgisayarın bir iletişim aracı olduğunu öğrendik. 

○ Bilgisayarımızı nasıl açıp kapatacağımızı öğrendik. 

○ Bilgisayar başında otururken sağlık açısından dikkat 

etmemiz gereken noktaları öğrendik. 

 

18 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında: 

● “Bilgisayara Giriş” ünitesine devam edeceğiz. 

○ Bilgisayarın “yazılım” ve “donanım” olmak üzere iki bölümden oluştuğunu 

öğreneceğiz. 

○ Ekran, Kasa, Klavye, Fare, Hoparlör, Kulaklık, Mikrofon, Kamera, Yazıcı, 3D 

Yazıcı ve Tarayıcı gibi bilgisayarı oluşturan donanım birimlerini inceleyeceğiz. 

○ Bilgisayar türlerini (Masaüstü, Dizüstü-Laptop, Tablet bilgisayar) öğreneceğiz. 

○ Klavyeyi tanıyacağız ve klavyedeki özel fonksiyon tuşlarının görevlerini 

inceleyeceğiz.(Shift, CapsLock, Space, Backspace gibi. ) 

● “İşletim Sistemleri” ünitesine geçiş yapacağız. 

○ Yazılım kavramını öğreneceğiz. 

○ Windows işletim sistemi üzerine konuşacağız. 

 

 

 

 

 

 

SATRANÇ 

           05–15  Eylül tarihleri arasında,  

 Öğrencilerimiz ile tanıştık ve kendimiz hakkında bilgi verdik. 

 Satranç tarihi, satrancın önemi ve yararları hakkında bilgi verdik. 

 Satranç tahtasının özelliklerini öğrendik. 

 Okul takımı ve etkinlikler hakkında bilgi verdik. 

 Satranç sevgisini ve ilgisini artıracak konuşmalar yaptık. 

 Satranç oynatarak seviye ve bilgilerini belirlemeye çalıştık. 
 
           18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

 “Atatürk ve Satranç” başlıklı bilgi vereceğiz. 

 “Dünya’da ve ülkemizde satranç” hakkında konuşacağız. 

 Dikey, yatay ve çapraz konusunu anlatacağız. 

 Kalenin hareketini ve kalenin taş almasını anlatacağız. 
 



 
 

YARATICI DRAMA 

      05-15 Eylül tarihleri arasında, 

● Öğrencilerimizle tanıştık, ‘’Tatilim Nasıl Geçti?’’ oyununu 
oynadık. 
● Beden ve zihin egzersizi yaptık. ‘’Heykel Olma’’ oyununu 
oynadık. 
● Benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı gözlemledik  “Ben 
Önemliyim’’ oyununu oynadık. 
       

     18 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında, 

 Analiz, sentez ve mukayese yeteneklerimizi geliştireceğiz. ‘’Ben ve Biz’’ oyununu 
oynayacağız. 

 Kendimizi rol kişisiyle ifade edeceğiz. (Doğaçlama) ‘’Fotoğrafla Canlandırma’’ oyununu 
oynayacağız. 

 Hızlı düşünme ve karar verme yetimizi geliştireceğiz. ‘’ Afiş Oyunu”nu oynayacağız. 

 Estetik ürünler taşıyan ürünler üreteceğiz. ‘’Fotoğraf canlandırma ve resim yapma ve 
oynatma’’ canlandıracağız.       

 

 

 

 



 


