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Öğrencilerimiz yaz tatili ödevinde hazırladıkları 

performanslarını sınıfta arkadaşlarına sundular. 

 

Öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini yazarak 

ifade ettiler. 

 

Öğrencilerimiz matematik dersinde ritmik sayma 

çalışmaları yaptılar. 

 

Öğrencilerimiz onluk taban bloklarını kullanarak 

basamak değeri kavramını çalıştılar. 

 



Sevgili Velimiz, 

23 Ekim – 15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapacaklarımızı bilgilerinize sunuyoruz.  

 

TÜRKÇE 

● Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat 
edeceğiz.  

● Topluluk önünde konuşacağız. 
● Yazı türlerine uygun okuyacağız. 
● Duygu ve düşüncelerimizi yazarak ifade edeceğiz. 
● Konu dışına çıkmadan önceden belirlenmiş kurallara 

uyarak konuşmayı öğreneceğiz. 
● Eş sesli kelimeleri öğrenecek ve kelimeleri anlamlarına 

göre ayırt edeceğiz. 
● Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşmayı öğreneceğiz.  
● Dinlediklerimizin/izlediklerimizin konusunu belirleyeceğiz. 
● Okuduğumuz metni ana hatlarıyla anlatacağız. 
● Soyut ve somut anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. 
● Deyimleri ve atasözlerini öğrenecek ve kullanacağız. 
● Noktalama işaretlerini ve onları kuralına uygun kullanmayı öğreneceğiz. 
● Tekil ad, çoğul ad ve topluluk adları arasındaki ayrımı yapmayı öğreneceğiz. 
● Adın durumlarını ve doğru şekilde kullanmayı öğreneceğiz. 

 

 

MATEMATİK 

 

● Toplama işleminde eldeli ve eldesiz toplama işlemi 
yapacağız. 

● 100’e kadar olan sayılarda onluk bozmadan ve onluk 
bozarak çıkarma işlemi yapacağız. 

● 100’ün içinde 10’un katı olan iki sayının farkını zihinden 
tahmin etmeye çalışacağız. 

● Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi 
öğreneceğiz. 

● 100’den küçük olan sayıların hangi onluğa yakın olduğunu 
öğreneceğiz ve en yakın onluğa yuvarlayacağız. 

● Doğal sayılarla ilgili toplama işlemi gerektiren problemler 
kurup çözeceğiz. 

● Doğal sayılarla ilgili çıkarma işlemi gerektiren problemler kurup çözeceğiz. 
● İki doğal sayının toplamını tahmin edip sonucunu bulmayı öğreneceğiz. 

 

 

 

 

 



                                                       HAYAT BİLGİSİ 

● Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri 
tanıyacağız. 

● Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanmayı 
öğreneceğiz. 

● Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandıracağız. 

● Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına 
uymayı öğreneceğiz. 

● Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanımız ve 
milletimiz için önemini anlayacağız. 

● Kendimizi farklı özelliklerimizle tanıtmayı öğreneceğiz. 

● Bireysel farklılıklara saygı duymayı öğreneceğiz. 

● Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına 
saygı duymayı öğreneceğiz. 

● Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uymayı öğreneceğiz. 
● Okulda iletişim kurarken kendimizi anlaşılır ve açık bir dille ifade etmeyi öğreneceğiz. 
● Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uymayı öğreneceğiz. 
● Yaşadığı evin adresini bilecek. 
● Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olmayı öğrenecek. 
● Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olması gerektiğini anlayacak. 

 

Tüm bu kazanımların sonucunda öğrencilerimizle “Kim Olduğumuz” teması altında sorgulamalar 
yaparak arkadaşlarımızla benzer farklı yönlerimizi, arkadaşlık kurma ve koruma yollarımızı ve iyi 
bir arkadaş olmayı sorgulayarak özyönetim ve iletişim becerilerimizi daha da geliştirerek hoşgörü 

ve empati tutumlarını da öğrendiklerimize entegre ederek “Kişisel farklılıklarımıza göre 
arkadaşlıklar kurarız.” ana fikrine ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

 

 

İNGİLİZCE 

Öğrencilerimiz ile ‘My Family and Friends’ temasıyla 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sınıf ve okul 
kurallarımızın tekrarı her dersimizin içinde yer alıyor. 
Sınıf rutinlerimize devam ederek tarih, gün ve o gün nasıl 
hissettiğimizi paylaşmaya devam ediyoruz. 
‘My Family and Friends’ teması kapsamında 3. ve 4. 
ünitelerimizde “Renkler” başlığı altında öğrencilerimizle 
şiir, çizilmiş resim ve renkleri anlatan müzik eserlerinden 
çeşitli aktiviteler yapacağız. Öğrencilerimiz kendi şiirlerini 
yazacak ve resimleyecekler. Denizaltında yaşayan 

canlıları tekrar edeceğiz ve ana renkleri karıştırarak nasıl renk oluşturduğumuzu öğreten 
okuma çalışmalarımız olacak. 

1. ünitemizden itibaren başladığımız “Spelling and Meaning Check” çalışmalarımıza her 
pazartesi uygulayıp değerlendirmeye başlayacağız. Öğrencilerimiz kendilerine verilen cuma 
ödevlerinde pazartesi soracağımız kelimeleri görmektedirler. 

Oxford Reading Tree okuma programımızın 4. seviyesinden ‘Come In’ and ‘Selections 1’ 
kitabının 3. ve 4. ünitelerindeki kelime geliştirme, okuma ve anlama aktiviteleri kullanarak 



okuma sırasında ve sonrasında konuları tartışarak, konuları içselleştirme aktiviteleri yapmaya 
başladık. 
 

Dilbilgisi  Yapıları                                             Konular 
There is/ There are                                                 Renkler         
Prepositions of place:                                             Nasıl Renk Oluşturulur? 
In, on, under, next to                                               
I think it’s about....                                                   
Adjectives- colors 
                     

Faydalanabileceğiniz web siteleri: 
www.starfall.com 
www. learnenglishkids.britishcouncil.org 
www. english-4kids.com 
www.esl-galaxy.com 
www.mes-english.com 
www.eslgamesworld.com 
 

   REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

 Okulumuzda demokrasi kültürünün yaşanması ve 
öğrencilerimizin okul yönetiminde söz hakkı olması adına yapılan 
‘Öğrenci Yönetim Kurulu’ seçimleri ile öğrenci yönetim kurulu 
başkanı, başkan yardımcısı ve sınıf temsilcileri öğrencilerin vermiş 
olduğu oylar ile oluşturduk. Cuma günü yapılan törende Öğrenci 
yönetim Kurulu Üyeleri coşkuyla tüm okula duyuruldu.  

 2. sınıf düzeyinde her hafta gerçekleştirdiğimiz rehberlik 
derslerinde; iyi arkadaş olan çocuklar, güven halkası, iyi ki benim 
arkadaşımsın, yeni durumlara alışma, 10 soruda kişi bulma, 

sorumluluklarım, dilek kuyusu, sen kalk ben oturacağım adlı arkadaşlık ve empati 
konuları ile ilgili etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 

 ‘Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 
yapılandırmış olduğumuz bireysel görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. 

 Farklı sınıf düzeylerinden olan öğrencilerin birbirini tanımaları, okul içi sosyal ilişkilerin 
geliştirilmesi, öğrenciler arasında okul ruhu ve ortak bilincin oluşturulması, öğrenciler 
arasındaki olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet...) önlenmesi, saygı- sevgi- 
hoşgörü ile sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi amacıyla  ‘Akran 
Dayanışması Projesi’ ni gerçekleştireceğiz. 1.sınıf öğrencileri 3. sınıf öğrencileri ile  
2. sınıf öğrencileri de 4. sınıf öğrencileriyle özelliklerine göre eşleştirilerek okul 
ağabey, abla ve kardeşi olarak belirleyeceğiz. Yıl boyunca çocuklar değişik 
etkinliklerle bir araya gelerek  ve ortak paylaşımlarda bulunarak öğrencilerin 
kaynaşmaları sağlanacağız. Böylece hem kardeş hem de ağabey-abla olma 
duygularının aynı anda yaşayacağız. 

 Aralık ayında velilere yönelik “Düşünme Becerileri” konulu 4 haftalık grup 
çalışmasını gerçekleştireceğiz. 

 Gardner’ın çoklu zeka kuramından yola çıkarak  öğrencilerin, çoklu zekâ alanlarının 
belirlenmesi ve geliştirilmesi, eğitim-öğretim sistemi içinde önemli bir yere sahiptir. 2. 
sınıf öğrencilerimizin çoklu zekâ alanları kendi sınıf ve branş öğretmenleri ile 
velilerinin gözlemlerine dayalı olarak Çoklu Zeka Dereceleme Ölçeği ile 
belirlenmektedir. Dereceleme Ölçeği’nden elde edilen veriler değerlendirilerek 
öğrencilerimizin ÇOKLU ZEKA ALANLARI profilleri çıkarılır. Bu profillere göre sınıf içi 

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


uygulamalarla öğrencilerimizin akademik performanslarına katkı sağlayabilecek 
çalışmalar uygulanabilecektir. 

                                        ÖBG VE ZENGİNLEŞTİRME DERSİ 

 Yaratıcılığın ne olduğu ve boyutları üzerine çalışmalar 
yaptık. “Bağ kurmaya yarayan şeyler”, “mutlu eden şeyler”, 
“iletişimi sağlayan şeyler”, “şekil değiştiren şeyler” gibi konular 
üzerine grupça beyin fırtınalarımızı yaparken fikirlerimizin 
çokluğuna (akıcılığına), diğer gruplardan farklı olmasına 
(özgünlüğüne), ayrıntılı olmasına (zenginliğine), 
sınıflandırılabilir ve birbirinden uzak olmasına (esnekliğine) 
özen gösterdik. Bu şekilde yaratıcılığın boyutlarını düşünerek 
fikir üretmeyi öğrendik. 

 Önümüzdeki süreçte de yaratıcılık etkinliklerine devam 
edeceğiz, su doku çözeceğiz. 

 
 
 

                                                      GÖRSEL SANATLAR 

İkinci sınıf öğrencilerimizle dersimizde, görsel iletişim ve 
biçimlendirme öğrenme alanımızın; 

 Portre kavramını öğrenerek “ Öğretmenim  ve Ben” konulu 
tema çalışması yapacağız. 

 Görsel İletişim ve Biçimlendirme kazanımları 
üzerinden  enerji verimliliğini  tanımak adına görsel çalışma ve 
yarışma hazırlığı yapacağız. 

 Belirlenen konuyu nasıl ifade edeceği, mekânı nasıl 
oluşturacağı, hangi renkleri, çizgiyi, biçimi/şekli, formu kullanacağı 
sorgulayacağız. 

 Sanatçı “Poulm Gauguin”  tanıyarak sanat eleştirisi ve estetik  üzerine 
konuşacağız.    

 Görsel sanat çalışmalarında ölçü ve oran-orantıya göre objeleri yerleştirmeyi, sanat 
eleştirisi ve estetik, sanat eserinin konusunu fark ederek gösterilen eserin 
sanatçısının adını bilgi dağarcığına katmayı, eserde gördüklerini açıklamayı, 
kendisinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikirleri ve duyguları yorumlamayı 
öğreneceğiz. 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                              

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

İkinci sınıf öğrencilerimizle, 23 Ekim – 15 Aralık tarihleri 

arasında, yıllık plan doğrultusunda, yer değiştirme 

hareketlerinde; 

● Galop kayma ve tırmanma konularını işleyeceğiz. 

● Bu oyunları eğitsel oyunlarla pekiştireceğiz. 

● Belirlenen kazanımlardan, yer değiştirme hareketlerini 

artan bir doğrulukta yapmalarını, 

● Vücut alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak 



yapmalarını , öğrencilerden farklı ritimler yorumlayarak , bunlara göre hareket 

etmelerini bekleyeceğiz.  

  

MÜZİK 

● Cumhuriyet Şarkısını öğreneceğiz, 

● Ludvig Van Beethoven’ı ve eserleri’ni tanıyacağız, 

● Haydi Çocuklar adlı şarkıyı öğreneceğiz, 

● Geçmiş Olsun adlı şarkıyı öğreneceğiz. 

 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

“İşletim Sistemleri” ünitesine devam edeceğiz. 

 İşletim sisteminin bilgisayarın ana yazılımı 

olduğunu öğreneceğiz. 

 Windows işletim sistemini tanıyacağız.  

 Windows işletim sistemi ile ilgili masaüstü, 

başlat menüsü, görev çubuğu, pencere, simge, tek 

tıklama, çift tıklama gibi temel kavramları öğreneceğiz. 

 Windows ortamında çalışmayı öğreneceğiz.(dosyayı açıp 

kapatma, sürükleme vb)  

 

 

SATRANÇ 

● Fil, vezir ve piyonun hareketini öğreneceğiz. 

● Fil, vezir ve piyonun taş alması ile ilgili çeşitli kaynaklardan 

örnekler çözeceğiz. 

● Piyon terfisini kurallara uygun yapmalarını sağlayacağız. 

● Dünyada oynanan güncel turnuvalar hakkında bilgiler 

vereceğiz. 

 

YARATICI DRAMA 

● Kale oyunu; görsel ve zihinsel hafızayı güçlendirecek 
oyunlar ve egzersizler çalışılacak. 

● Ritimle isim çalışması; öğrencinin topluluk karşısında 

kendine güvenerek kendisini ifade etmesini sağlanacak 

● Öykü ve olay yaratma; iletişim ve etkileşim kurabilme ve 

kendini ifade etme egzersizleri yapılacak 

● Anne-çocuk-öğretmen-öğrenci ilişkileri; kendisini 

başkasının yerine koyabilme, dikkatini üstlendiği role 

yoğunlaştırma çalışmaları yapılacak 

 



 


