
 

2. SINIFLAR 

III. VELİ BÜLTENİ  

 04 ARALIK 2017 – 19 OCAK 2018 

2017–2018 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



NELER YAPTIK? 

 

 
Türkçe dersinde sınıf içi çalışmalarımızı okul bahçemizde, temiz hava alarak eğlenerek 

gerçekleştirdik. 

 

 

“Sen Bir Robot Değilsin‟‟ kitabının yazarı Aysun Berktay Özmen ile keyifli bir atölye çalışması 

gerçekleştirdik. 

 



Sevgili Velimiz, 

04 Aralık 2017 – 19 Ocak 2018 tarihleri arasında yapacaklarımızı bilgilerinize sunuyoruz.  

         TÜRKÇE 

 Paragraf bilgisi öğrenecek ve paragraf oluşturacağız. 

 Deyim ve atasözlerini öğrenmeye devam edeceğiz. 

 Adın durumlarını ve doğru şekilde kullanmayı 
öğreneceğiz. 

 Somut ve soyut adı öğrenecek ve bunları ayırt 
edebileceğiz. 

 Noktalama işaretlerini ve onları kuralına uygun 
kullanmayı öğrenmeye devam edeceğiz. 

 Sözlükte harf sıralamasını ve sözlük kullanımını 
öğreneceğiz. 

 

 

MATEMATİK 

  Onluk bozarak çıkarma yapmayı öğreneceğiz. 

 Toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişkiyi 
öğreneceğiz. 

 Sayıları yakın olduğu onluklara yuvarlamayı öğrenecek 
ve zihinden işlem yapmayı hızlandıracağız. 

 İki doğal sayının toplamını tahmin edip sonuçları 
karşılaştırmayı öğreneceğiz. 

 Toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri 
çözmeyi öğreneceğiz. 

 Geometrik şekilleri ve bu şekilleri kenar ve köşelerine 
göre sınıflandırmayı öğreneceğiz. 

 Şekil modellerini kullanarak yapılar oluşturacak ve bu yapıları çizebileceğiz. 
 

HAYAT BİLGİSİ 

 Okulda iletişim kurarken kendimizi anlaşılır ve açık bir dille 
ifade etmeyi öğreneceğiz. 

 Okulda arkadaşlarımızla oyun oynarken kurallara uymayı 
öğreneceğiz. 

 Yaşadığımız evin adresini öğrenecek ve adresimizi tarif 
edebileceğiz. 

 Yakın çevremizdeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı 
duyarlı olmayı öğreneceğiz. 

 Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olmamız 
gerektiğini anlayacak ve buna uygun davranacağız. 

 İstek ve ihtiyaçlarımızı öncelik sırasına göre listelemeyi öğreneceğiz. 

 Paramızı okulda ve hayatta ihtiyaçlarımız doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcamayı 
öğreneceğiz. 

 Yakın çevremizde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemleyeceğiz. 



 Geri dönüşümü ve tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunmayı 
öğreneceğiz. 

 Dünya‟nın şekli ve hareketlerinin insan yaşamına olan etkilerini araştıracak ve 
öğreneceğiz. 
 

Tüm bu kazanımların sonucunda öğrencilerimizle “Gezegeni Paylaşma” teması altında 

sorgulamalar yaparak atık yönetimi, atık yönetiminin canlılara etkisi ve çevremize karşı olan 

sorumluluklarımızı sorgulayarak düşünme, özyönetim becerilerimizi daha da geliştirerek 

doğruluk ve şevk tutumlarını da öğrendiklerimize entegre ederek “Dünyanın bir çöp yuvasına 

dönüşmemesi için atıkları yönetiriz.” ana fikrine ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef 

doğrultusunda; çevre kirliliğinin canlılara olan etkisi hakkında belgeseller izleyerek, Poşetto 

kitabını öğrencilerimizle okuyarak geri dönüşüm ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı ve ana 

fikrimizle ilgili sorgulamalar yapmayı planlıyoruz. 

 

 

İNGİLİZCE 

Tema temelli ikinci dil edinimini  „All About 

Animals‟ teması ile, 6., 7., 8. ünitelerinde de “Where do 

animals live? ve How are seasons different?”  ünite 

soruları ile işlemeye devam edeceğiz. Oxford 1 

kitabımızın 5. ve 6. üniteleri kapsamında öğrencilerimiz,  

hayvanların farklı yerlerde yaşadıklarını, hayvanların 

yaşam alanlarını seçerken bölgenin güvenliğine ve 

yiyecek bulmaya elverişli yerler olmasına dikkat ettiklerini 

öğreneceklerdir.”Where-What-Who” soru kalıpları ile ilgili 

çalışmalar yapacağız. Yazma programı dahilinde  ise  öğrencilerimiz ünite sonunda kendi 

seçtikleri bir hayvan hakkında bir kitapçık oluşturacak ve „An Animal Booklet‟ çalışmalarını 

arkadaşlarına sunacaklardır. 

7. ve 8. ünitelerde ise öğrencilerimiz, bitkilerin ve hayvanların farklı mevsimlere  göre 

hareketlerini ve davranışlarını , mevsim değiştiğinde hava durumunun değişimini, ağaçların 

mevsime göre değişimini, ve insanların değişik mevsimlerde neler yaptıklarını öğrenecekler. 

Yine bu ünitemizin sonunda da öğrencilerimiz yazma portfolyalarında yer alacak çalışma 

olan „My Seasons Journal‟  çalışmasını tamamlayıp çalışmalarını arkadaşları ile 

paylaşacaklar. 

Oxford Reading Tree okuma programımıza “The Play” adlı 4. seviye kitabıyla devam 

ediyor olacağız. Bu kitap serisi öğrencilerimizin okuma gelişimlerine paralel olarak bilişsel 

düzeyi zorlayıcı ve uzun cümlelerden oluşmaktadır. Hikayeler ve şiirlerden oluşan Selections 

1 kitabının 4. ünitesinden işlemeye devam edeceğiz. 

Themes 

All about About Animals 

Dilbilgisi Yapıları 



Where‟s the eagle? 

Where are the chicks? 

It gets hot in the summer. 

It snows in the winter. 

It doesn‟t snow in the summer. 

Do you watch honeybees? 

No, I don‟t. 

  

Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

www.starfall.com 

//learnenglishkids.britishcouncil.org 

//english-4kids.com/ 

www.esl-galaxy.com 

www.mes-english.com 

www.eslgamesworld.com 

www.tumbleonline.com 

  

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik 

çalışmaları çerçevesinde yapılandırılmış görüşmelerimize başladık. 

Öğrencilerimiz ile yapılan bireysel görüşmelerimizde amaç, 

öğrencimizin yaşantısındaki değişkenleri takip etmek ve kendi yaş 

düzeyine uygun gelişim görevlerini yerine getirirken onlara destek 

vermektir.  Öğrenci ve lilerimizle yapılan görüşmeler sonucunda 

öğrencimizin gelişimiyle ilgili velilerimizle birlikte hedefler koyarak bu 

hedefler doğrultusunda öğrencilerimizi desteklemeye devam 

edeceğiz. 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler: 

●  “Sorumluluklarım”, “Arkadaşlarımla Konuşurken Özen Gösteririm ve Nazik 

Davranırım”, „‟On Soruda Kişi Bulma‟‟, „‟Zamanlama‟‟, „‟Yeni Durumlara Alışma‟‟ ve 

„‟Dilek Kuyusu‟‟ etkinliklerini  gerçekleştireceğiz. 

● ÖBG Projesi (Öğrenci becerilerini geliştirme Projesi)‟ne devam edeceğiz. 

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


 

 

Sosyal Sorumluluk Projesi: 

● Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Okul Aile Birliği iş birliğinde,  sosyal 

sorumluluk projeleri kapsamında çocuklarımızda yardımlaşma, paylaşma dayanışma 

duygularını ve empati becerisini geliştirmek; çocuklarımızın çevrelerine karşı duyarlı 

bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla “Dilek Ağacı Projesi”ni 

gerçekleştireceğiz. 

 

Akran Dayanışması Projesi:  

 Akran Dayanışması Projesi kapsamında “Kutu Oyunu” etkinliğini gerçekleştireceğiz 

Velilere Yönelik Çalışmalar: 

● Velilerimiz ile „‟Düşünme Becerileri‟‟ Konulu 4 haftalık grup çalışmasını 

gerçekleştireceğiz. 

 

 

GÖRSEL SANATLAR 

2. Sınıf Öğrencilerimizle Görsel Sanatlar Dersimizde, 04 Aralık 

2017-19 Ocak 2018 tarihleri arasında,  

Görsel İletişim ve Biçimlendirme alanımızın; 

●   Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar 

yapar. 

●   Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını 

ve tasarım ilkelerini kullanır. 

●  Görsel sanat çalışmasını oluştururken farklı yazılı kaynak, 

kavram ve temalardan esinlenir. 

● Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar; kazanımlarından yola 

çıkarak;  

● "Canlılar Alemi" ve “Yeni Yıl Süsleri"   temalı üç boyutlu çalışmalar yapacağız. 

 Görsel sanat çalışmasında hayallerini betimler, kazanımından yola çıkarak;  

● "Hayalimdeki Araba"  ve "Gemi ve Çocuk" konulu iki boyutlu renkli çalışma ile 

çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Sanat Eleştirisi ve Estetik öğrenme alanımızın; 

● Sanat eserinin konusunu fark eder. 

● Gösterilen eserin sanatçısının adını bilgi dağarcığına katar. 

●   Eserde gördüklerini açıklar kazanımımızdan yola çıkarak, Poul Gauguin'in eserlerini 

inceleyeceğiz.  

●   Sanat eserinin konusunu fark eder, kazanımımızdan yola çıkarak, 

●  "Portre, Natürmort ve Peyzaj" örneklerini inceleyeceğiz. 

 

 

 



         OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

● Yıllık plan doğrultusunda; “Dengeleme Hareketleri ve 

Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” ünitesi konuları 

içerisinde yer alan (düşme-kalkma, dönme-salınma, ağırlık 

aktarma, atlama–konma, denge-oturuş, atma-el üstü) ile ilgili 

alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile 

pekiştirip, aynı zamanda su sporları ve etkinlikleri ile ilgili 

hareket becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağız. 

● Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, 

öğrencilere büyümelerinde olgunlaşmalarında zihinsel 

gelişimlerinde sosyalleşmelerinde oyun ve fiziki etkinliklere katılmanın önemli 

olduğunu fark ettireceğiz. Oyun ve fiziki etkinliklerde ısınma soğuma, beslenme ve 

temizlik (hijyen) konularının önemine dikkat çekeceğiz ve öğrencilerin bu kavramları 

açıklamalarını sağlayacağız.          

  

 

 

MÜZİK 

 Repertuar çalışmalarımıza Dostluk şarkısı ile devam 
edeceğiz.  

 Yeni yıl şarkıları öğreneceğiz. (Jingle Bells) 
 Klasik müzik bestecilerinden Vivaldi yi ve eserlerini 

tanıyacağız. 

 Vivaldi‟nin “Dört Mevsim” eserini dinleyerek drama 
çalışmaları yapacağız. 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

 Kodlama Haftası kapsamında “code.org”, “lightbot.com”, 
“codespark.org” gibi web siteleri üzerinden kodlama çalışmaları 
yapacağız. 

 
“İnternet ve İletişim” ünitesine geçiş yapacağız. 
 

 İnternet kavramını öğreneceğiz. 
 Google Chrome, Internet Explorer, Safari vb. 

internet tarayıcıları öğreneceğiz. 
 Google arama motoru, adres çubuğu, internet 

adresi kavramlarını öğreneceğiz. 
 İnternet tarayıcılarında “İleri”, “Geri”, “Anasayfa”, 

“Yeniden Yükle” gibi butonları tanıyacağız. 
 İnternette görsel aramayı öğreneceğiz. 
 İnternetten görsel ve metin kopyalamayı öğreneceğiz. 

 
“Belgelerimi Düzenliyorum” ünitesine geçiş yapacağız. 
 

 Word Kelime İşlem programında menüleri tanıyacağız. 



 New, Open, Save gibi komutları öğreneceğiz. 
 Klavyedeki tek, çift ve üç karakterli tuşları tanıyacağız. 
 Sayfa içerisinde metni sağa, sola ve ortaya hizalamayı öğreneceğiz. 
 Sayfa içerisinde metni kopyalama ve taşımayı öğreneceğiz. 

 

 

 

SATRANÇ 

● Piyon terfisini öğreneceğiz. 

● Piyon terfisini kurallara uygun yapmalarını sağlayacağız. 

● Atın hareketini ve taş almasını öğreneceğiz. 

● Taş isteme ile ilgili alıştırmalar yapacağız. 

● İstanbul genelinde oynanan güncel turnuvalar hakkında bilgiler 

vereceğiz. 

 

 

                             YARATICI DRAMA 

 Duygu çalışması-rol oynama-imajinasyon (gözlem) çalışması-
motor kaslarının gelişmesini çalışacağız.  

 Gözlem yapma becerisi kazanacağız. 
 Grup etkinliklerinde aktif oynayacağız. 
 Grupta sorumluluk almakta istekli olacağız. 
 Küçük kaslarını kullanarak belirli bir hareketi belirgin hale 

getireceğiz. 

 

 

                      ÖBG VE ZENGİNLEŞTİRME DERSİ 

 SCAMPER Tekniğini kullanmaya devam ederek şemsiye 
nesnesi üzerinde çalışacağız. Masalların öğelerini SCAMPER 
tekniğinin istediğimiz basamaklarını kullanarak değiştirip yeni 
masallar oluşturacağız. 

 İçinde yaşayacağımız karavanı tasarlama ve insanlığa 
faydası olacak bir robot tasarlama etkinliklerini yapacağız. 

 Synectics (Benzeşim) Tekniğiyle analoji kurmayı 
öğreneceğiz. 

 Grupça Pentomino oynayacağız. 

 



 


