
 

2. Sınıflar 

I. VELİ BÜLTENİ  

1 Eylül – 9 Ekim 2015 
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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. 

1 Eylül- 9 Ekim tarihleri arasında; 

TÜRKÇE 

 Öğrencilerimizle  genel tekrar çalışmaları yapacağız.  

 Hazırbulunuşluklarını, okuma ve yazma gelişimlerini gözlemleyeceğiz. 

 Dikte çalışmaları yapacağız ve tümcenin ne olduğunu hatırlayacağız. 

 “Benim Güzel Okulum” adlı şiiri ve “Bir Külek Yoğurt” adlı metni inceleyeceğiz. 

 Kurallı/devrik ve olumlu/olumsuz cümleleri öğreneceğiz. 

 Cümle sonlarında, tarihlerde, sıra bildiren sayılarda, kısaltmalarda ve saatlerde nokta 

kullanıldığını öğrenip yaşantıya aktarmalarını sağlayacağız. 

 Büyük harflerin kullanıldığı yerleri hatırlayacağız. 

 Soru eki –mi'nin ayrı yazıldığını göreceğiz. 

 Eş ve zıt anlamlı sözcükleri öğreneceğiz. 

 Okuma saatlerimizde “5 Çocuk 5 İstanbul” adlı kitabı okuyacağız. 

 Bay Peabody’nin Elmaları adlı kitabı sürece dayalı okuma tekniğiyle inceleyeceğiz. 

 

MATEMATİK 

 Öğrencilerimizle ilk hafta , geçtiğimiz  yılın  genel tekrar çalışmalarını  yapacağız. 

 “Deste” ve “düzine” kavramları örneklerle açıklayıp  sınıf içi etkinliklerle  pekiştireceğiz. 

 Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik  gruplara ayırarak bunlara 

karşılık  gelen sayıyı yazma ve okuma ile 100’den küçük  doğal sayıların basamak adları 

ve o basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtme  becerilerini  geliştireceğiz. 

 Sıra bildiren  sayıları  sözlü ve yazılı olarak kullanmalarını sağlayacağız. 

 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru 

sıralayıp  aralarındaki ilişkiyi belirteceğiz.  

 100 içinde eldesiz ve eldeli toplama işlemleri yapacağız. 

 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulacağız. 

 İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı bulacağız. 

HAYAT BİLGİSİ 

 Öğrencilerimizle  genel tekrar çalışmaları yapacağız. 

  Okul kurallarını hatırlayıp okula geliş hazırlıklarımızı yapacağız. Okul eşyalarımızı özenli 

kullanmamız gerektiğini hatırlatan etkinlikler gerçekleştireceğiz. 

  Türk Bayrağı ve İstiklal Marşımızın anlam ve önemi hakkında konuşacağız.  

 Yaptığımız çalışmalarla sınıfımızın ve sıramızın yerini bulacağız.  

 Yemek yerken uymamız gereken kurallarımızı hatırlayacağız. 



 Arkadaşlarımızın farklı yönlerini tanıyacağımız çalışmalar yapıp duygularımızı doğru ifade 

etmenin önemine değineceğiz. 

 Ulaşım araçlarını tanıyacak, okula geliş gidişlerde dikkat etmemiz gereken noktalara 

değineceğiz. Ulaşım araçları konumuzla bağlantılı olarak  “Yeşilköy Havacılık Müzesi”ne 

gezimizi yapacağız. 

İNGİLİZCE 

 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. 

 Oxford Discover 1 kitabımızın 1. Ünitesi kapsamında ailemizden ve arkadaşlarımızdan 

bahsetmeyi, kendimizi, ailemizi ve evimizi 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 ‘House for Sale’ ve ‘The 

New House’ kitaplarıyla kelime geliştirme, okuma ve anlama aktiviteleri kullanarak ve 

okuma sırasında ve sonrasında konuları tartışarak, konuları içselleştirme aktiviteleri 

yapmaya başlayacağız.  

Dilbilgisi  Yapıları      

Verb   ‘to be’        

I, you, he, she, it,      

this, that, these, those      

What, which, where, when , who     

I think it’s about....       

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

Konular 
Describing myself 
Family 
Animals / Pets 
Feelings- ( scared, lonely, happy,......) 
Verbs – ( sleep, play, eat,.......) 
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

www.starfall.com 

//learnenglishkids.britishcouncil.org 

//english-4kids.com/ 

www.esl-galaxy.com 

www.mes-english.com 

www.eslgamesworld.com 
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Bireysel Görüşmeler 

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 

yapılandırılmış bireysel görüşmeler yapılacaktır. 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler: 

 Bu ay oryantasyon etkinliği kapsamında hem öğrencilerimize psikolojik danışmanları 
olarak kendimi tanıtmak hem de öğrencilerin de kendilerini anlatabilmelerine fırsat vermek 
amacıyla rehberlik dersinde “Ben Kimim?” isimli etkinlik yapılacaktır. Yapılan çalışma ile 
öğrencilerimizin birbirlerini daha iyi tanımaları ve sınıf önünde çalışmalarını sunarak 
özgüvenlerini arttırmaları hedeflenmiştir. 

 

 Değerler Eğitimi kapsamında belirlenen “Özdenetim” değerinin kavranması, 
içselleştirilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla etkinlikler yapılacaktır. Özdenetim (kendini 
kontrol) değerinin kavratılması için “Şimdiki Aklım Olsaydı” isimli hikaye öğrencilerimizle 
beraber okunacak, dramatize edilecek ve sonrasında birlikte tartışılacaktır. Bu hikayeyle 
beraber öğrencilerin duygu ve davranışlarını kontrol altına alabilmeleri ve kendi 
kendilerine sakinleşmeyi öğrenmeleri hedeflenmiştir. 

“Bugün Kovan İçin Ne Yaptın?” Projesi 

Okulumuzda, 

 Tüm okul genelinde okul kimliği oluşturmak,  grup bilinci yaratmak 

 Karşılıklı empati, saygı,  hoşgörü, işbirliği ve yardımlaşma değerlerinin hakim olduğu 

sağlıklı bir okul iklimi oluşturmak 

 Olumlu davranışları pekiştirmek 

 Öğrencilerin davranışları konusunda  farkındalıklarını artırmak 

 Zincirleme olarak olumlu davranış aksiyonu sağlamak amacıyla yürütülen bir projedir. 

Okulun açıldığı ilk günlerden itibaren bu projeye başlanacaktır.. 

Akran Dayanışması Projesi 

Farklı sınıf düzeylerinden olan öğrencilerin birbirlerini 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 yürütülen bir projedir. 

1. sınıf öğrencileri 3. sınıf / 2.sınıf öğrencileri 4.sınıf öğrencileriyle özelliklerine göre 

eşleştirilerek okul ağabey, abla ve kardeşi olarak belirlenirler. Böylece hem kardeş hem de 

ağabey – abla olma duygusunu aynı anda yaşamaları sağlanır. Yıl boyunca çocuklar değişik 

etkinliklerle bir araya getirilir. Ortak paylaşımlarda bulunarak kaynaşmaları sağlanır. İsteyen 

öğrenciler, teneffüslerde de birlikte vakit geçirebilirler. 

Grup Çalışmalarımız 

Oryantasyon Grup Çalışması: Aramıza yeni katılan öğrencilerle tanışma ve oryantasyon 

amaçlı tek oturumluk grup etkinliği yapılacaktır. 

 



Değerler Eğitimi 

Değerler Eğitimi Veli Bülteni hazırlanarak velilere gönderilecektir. 

 

GÖRSEL SANATLAR 

2. sınıf öğrencilerimizle görsel sanatlar dersimizde, 01 Eylül – 09 Ekim 2015 tarihleri 

arasında, Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme alanımızın; 

 Görsel sanat çalışmalarında hayallerini betimleme, kazanımından yola çıkarak, pastel 

boya tekniğini ile  "Öykü Tamamlama”  

 Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapma. 

 Görsel sanat çalışmalarını oluştururken; çizgi, biçim/şekil gibi sanat elemanlarını ve 

tasarım ilkelerini kullanma kazanımlarından yola çıkarak  “Çizgisel Çalışmalar” 

 Görsel sanat çalışmalarında hayallerini betimleme 

 Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapma                                                    

kazanımlarından yola çıkarak, " Benim Hayvanım" konulu resim çalışmaları yapacağız. 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

2015-2016 eğitim-öğretim yılına, öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini takip edebilmek ve 

kayıt altında tutmak için boy ve kilo ölçümlerini alarak başladık. 

Yıllık plan doğrultusunda; Düzen Alıştırmaları (Sıralanmalar) ve Yer Değiştirme Hareketleri 

ünitesi konuları içerisinde yer alan (yürüme, koşma, atlama, sıçrama) ile ilgili alıştırmalar 

yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, yer değiştirme hareketlerini artan bir 

doğrulukta yapmalarını, yer değiştirme hareketlerini vücut alan farkındalığı ve hareket 

ilişkilerini kullanarak yapmalarını, oyun ve fiziki etkinliklere katılırken çevreye duyarlılık 

göstermelerini sağlayacağız. 

MÜZİK 

 Tanışma etkinliği yapacağız. 

 “İstiklal Marşı”mızı tekrar edeceğiz. 

 Müzik Serüveni kitabımızdan “Sesler ve Ritimler” adlı konuyu işleyeceğiz. 

 Cumhuriyet ve Atatürk temalı şarkılar öğreneceğiz. 
 

Eylül- Ekim Ayında  Nerede  Hangi Etkinlikler Var? 
 
Adı: Şarkılarla Oyunlarla Pepee 

Tarihi: 03 Ekim 2015, Cumartesi  

Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi 

Türü:Çocuk Müzikali 

 

Adı: Şirinler Live On Stage 

Tarihi: 23-24-25 Ekim 2015 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi 

Türü:Çocuk Müzikali  

 



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

 Bilgisayarın kullanım alanları hakkında konuşacağız. 

 Bilgisayar başında sağlığımız açısından dikkat etmemiz gereken kuralları ve nedenlerini 

işleyeceğiz.  

 Bilgisayarın kurallara uygun açılıp-kapanmasına yönelik çalışma yapacağız.  

 Bir bilgisayarı bir araya getiren temel parçaları (kasa, ekran, klavye, mouse, hoparlör, 

yazıcı, kamera… vb.) oyunlarla öğreneceğiz. 

 Bilgisayarda bilgi taşımak için kullanmamız gereken araçları işleyeceğiz. (Harici disk, 

Flash Bellek, CD, DVD, Hafıza Kartı ) 

 Farklı bilgisayar çeşitlerini işleyeceğiz. (PC, Tablet  vb.) 

 Klavye tuşlarının görevleri üstünde duracağız. (Caps Lock, Num Lock, Enter, Space, 

ESC, Backspace, ALT+F4, Shift) 

SATRANÇ 

 2015-2016 eğitim ve öğretim yılına yeni, düzenlenmiş satranç odasında başladık. 

 Dersimizde yıllık plan doğrultusunda; satranç tahtasını tanıma,taşların hareketi,taş 

alma,tehdit (saldırı) ve savunma temalarını öğrenip bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız, 

Bu çalışmaları satranç oynayarak pekiştireceğiz. 

 Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, satrancın bir spor olduğunu 

farketmelerini ve zor koşullar altında düşünme becerisini artırmayı sağlamayı 

amaçlıyoruz. 

YARATICI DRAMA 

Yaratıcı drama dersini kurumumuzda bu yıl ilk kez zorunlu ders olarak haftada bir ders saati 

okutacağız. Yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek 

için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir.İlk dersimizde drama 

kavramını ve ders kazanımlarını öğrencilerimize aktardık. Dramanın tarihçesi ve bir yıllık 

ders hedeflerinden bahsettik. 

Hayatta sık sık karşısına çıkacak, ancak tanımlama konusunda insanların genellikle yetersiz 

kaldığı kavramları somutlaştırmak adına çalışmalarda bulunduk. Sınıfını ve bağlı bulunacağı 

ekibini iyi tanıması ve güvenmesi için güvenme tanışma etkinlikleri yaptık. İlk kavramımız 

hoşgörü oldu. Özellikle kültür derslerinin içerik olarak önemsediği ve üzerinde durduğu 

kavramları yaşantı yoluyla öğrencilerin kendi yakın çevrelerinde anlamlandırmaları için 

dramatizasyonlarda bulunacağız. Özellikle düşünme ve rol oynama becerileri yoluyla 

algılama, düşünme, irdeleme yetilerini geliştirecek çalışmalar yaptırarak beden dilini doğru 

kullanmayı öğreteceğiz. Öğrencilerimizle, pantomim tekniği yoluyla beden dili kullanma 

çalışmaları yapacağız. Kukla tekniği yoluyla, içinden geçenleri başkasına söyletmenin 

rahatlığını yaşatarak kendini tanıma ve duygularını doğru ve etkili bir şekilde ifade etmeyi; 

yüz mimikleri, jestler, ses tonu ve duruş becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapacaklardır. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEF EĞİTİM KAMPUSU 
 


