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Sevgili Velilerimiz, 

12 Ekim – 20 Kasım  tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 
 

TÜRKÇE 

 Noktalama işaretlerini hatırlayıp bolca örnekler göreceğiz. 

 Sesli, sessiz harfleri ayırt edeceğiz. 

 Harfleri ve sözcükleri sıralamayı öğrenip sözlüklerimizi daha verimli  kullanacağız. 

 Sınıfımızda “Resimli Sözlüğüm” performans görevimizi yapacağız. 

 Eşsesli Sözcükleri öğrenip, kelime dağarcığımızı genişleteceğiz. 

 

MATEMATİK 

 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri kurup çözeceğiz.   

 Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden 
bulacağız. 

 Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplayacağız. 

 İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirleyeceğiz. 

 Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin edeceğiz ve tahminimizi 
işlem sonucuyla karşılaştıracağız. 

 Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bularak, onluk bozmanın ne 
anlama geldiğini modellerle açıklayacağız. 

 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulacağız.  

 

HAYAT BİLGİSİ 

 Okulumuzdaki ve sınıfımızdaki seçim çalışmalarına katılarak sınıf temsilcisi ve okul 
başkanı seçimlerini gerçekleştireceğiz. 

 Vücudumuzun bölümlerini tanıyıp vücut sağlığının önemini kavrayacak çalışmalar 
yapacağız. Sağlığımızı korumak için neler yapmamız gerektiğine değineceğiz. 

 Millî bayramlar ve önemi hakkında konuşarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacağız.  
Haftanın anlam ve önemine uygun olarak Avcılar Atatürk Evi’ ne gezimizi 
gerçekleştireceğiz. 

 Sosyal ilişkilerde pozitif olmanın, iyi iletişim kurmanın ve etik değerleri içselleştirmenin 
önemine değineceğiz. 

 Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak, yaptığımız araştırmaları 
sınıfta paylaşacağız. Atatürk haftası kapsamında “Dersimiz Atatürk” filmini 
izleyeceğiz. 

 Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırıp, bu oyunlarla kendisinin ve 
arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi fark edeceğiz. 

 Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini anlayarak, okulumuzu ve çevresini 
korumak için neler yapabileceğimizi düşüneceğiz. 

 

 

 



İNGİLİZCE 

Öğrencilerimiz ile ‘My Family and Friends’ temasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sınıf 
ve okul kurallarımızın tekrarı her dersimizin içinde yer alıyor ve bu kuralların içselleştirmeleri 
ve öğrencilerimizi ödüllendirmek adına  Class Dojo davranış yönetim uygulamasını 
uygulamaya başladık. Sınıf rutinlerimize devam ettik; tarih, gün, hava ve şarkılarımızı her 
gün tekrarlamayı öğrendik.  

‘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. Denzialtında 
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 uygulamaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz kendilerine verilen hafta sonu  
ödevlerinde pazartesi günü soracağımız kelimeleri görmektedirler. 

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 
başladık.  

Topics  

Renkler  
Nasıl Renk Oluşturulur? 
 

Dilbilgisi  Yapıları       

Verb   ‘to be’        
I, you, he, she, it,       
There is/ There are       
Prepositons of Place 
I think it’s about....       
Adjectives- colors 
 

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 görüşmelerimize devam edeceğiz. 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler 

2. sınıflarda arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla “Canım Arkadaşım” etkinliğini 
gerçekleştireceğiz ve öğrencilere sosyometri testini uygulayacağız. 

Akran Dayanışması Projesi 
 
Akran Dayanışması Projesi kapsamında 2. ve 4. sınıf öğrencilerimizin okul abla, ağabey ve 
kardeş listelerini revize edeceğiz. Hep birlikte “Kutu Oyunları Oynama” etkinliği 
düzenleyeceğiz. 
 
Öğrenci Yönetim Kurulu Seçimleri 

Yaşamın seçkin noktalarına hazırladığımız öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi 
kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesini, seçme ve seçilme 
özgürlüğünün benimsetilmesini, okulda alınacak kararlara katılma fırsatı vererek; karar 
verme ve sorumluluğunu üstlenme becerisi kazandırmayı amaçlayan Öğrenci Yönetim 
Kurulu seçimlerini 16 Ekim 2015 Cuma günü gerçekleştireceğiz. 
 
 

GÖRSEL SANATLAR 

2. sınıf öğrencilerimizle görsel sanatlar dersimizde, 12 Ekim – 20 Kasım 2015 tarihleri 
arasında, Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme alanımızın; 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara çeşitli çözüm yolları arar, 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken farklı yazılı kaynak, kavram ve temalardan 
esinlenir, 

 Görsel sanat çalışmalarında ölçü ve oran-orantıya göre objeleri yerleştirir,  

kazanımından yola çıkarak;  seçtiği renkli resim tekniği ile( pastel boya, sulu boya keçeli 
kalem),  “92.Yılı Kutlarken”, “Öğretmenim ve Ben" ve "Enerji Verimliliği" konularında 
resim çalışmaları yapacağız. 

 

 
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “Yer Değiştirme Hareketleri” 
ünitesi konuları içerisinde yer alan (kayma, yuvarlanma, tırmanma) ile ilgili alıştırmalar 
yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, yer değiştirme hareketlerini vücut, 
alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanmalarını, iki ve daha fazla hareket becerisini 
birleştirerek artan doğrulukta uygulamalarını, güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarında 
oynamalarını sağlayacağız. 
 

 



 

MÜZİK 

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şarkılar öğreneceğiz. 
Öğretmenler günü ile ilgili şarkılar öğreneceğiz. 
Do dizisi çalışmaları yapacağız. 
1’lik 2’lik 4’lük notalar üzerine alıştırmalar yapacağız. 
 

Ekim - Kasım Ayında  Hangi Etkinliklere Gidebiliriz? 

 22.10.2015 - 25.10.2015  
ŞİRİNLER LIVE ON STAGE 
PSM Zorlu 

 

 

BİLGİSAYAR 

 Klavyeyi tanıyacağız. Klavye özel ve fonksiyon tuşlarını amaçlarına uygun 
kullanacağız.  

 Mikrofonu, hoparlörü ve kulaklığı kullanacağız. 

 Dış hafıza birimlerini öğreneceğiz. 

 Bilgisayarda eğitsel oyun oynayacağız. 

 “İşletim Sistemleri” konusuna giriş yapacağız.  

 Yazılımın önemini kavrayacağız. 

SATRANÇ 
 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda; satranç taşlarının tüm özelliklerini öğrenip her bir 
figürün nasıl taş aldığını,piyonların geçerken nasıl taş aldığını ve piyon terfisini öğreneceğiz. 
Bu çalışmaları satranç oynayarak pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak  belirlenen kazanımlardan,olaylara konsantre olmayı, 
hesaplama yeteneğini artırmayı ve zor koşullar altında düşünme becerisini geliştirmeyi 
amaçlıyoruz. 

 

 

 

 



YARATICI DRAMA 

Yaratıcı Drama dersi kapsamında, görünen durumu yorumlama ve algılama çalışmaları 
yaptık. Sözsüz iletişimin önemine değindik. Pantomim ve beden dili yardımıyla donuk imge 
çalışmalarımızı destekledik. Öğrencilerimiz herhangi bir konuşma ve sese başvurmadan 
beden dilleri ile bir eylemde bulundu ve eylemin gerçekleştiği anı fotoğraf karesi olarak 
dondurdular. Sınıf arkadaşları eylemi yorumlayıp doğru sonuca ulaşmaya çalıştılar. Ardından 
gerçekleşen eylemin kaç farklı yorumunun olduğunu tartıştık ve tek bir yorumlamanın 
olmadığı sonucuna ulaştık. Devamında donuk anı fotoğraf karesine dâhil olarak değiştirme 
ve dönüştürme çalışmaları yaptık. Sonraki dersimizde ise, görünen-dikkat edilen 
karşılaştırmasını heykel çalışması ile gerçekleştirdik. Öğrencilerimizden biri bir heykel 
pozisyonunu aldı. Bu sırada sınıf arkadaşları heykele sırtlarını döndüler ve sırayla heykeli 
inceleyip aynı duruş pozisyonunu aldılar. Son öğrencimizin aldığı pozisyon ile ilk 
öğrencimizin aldığı pozisyonu inceledik ve farklara değindik. Her insanın aynı duruma bakıp 
farklı noktalara dikkat ettiği üzerine konuştuk ve gündelik yaşamdan örneklerimizi verdik.  

 Duyulara yönelik çalışmalar yapacağız.  

 Duyularımızın işlevleri ve duyularımızın daha verimli kullanılması üzerinde duracağız.  

 İletişim becerilerini ve iletişimin önemini “İletişim Engeli Oyunu” ile iletişimin zorlaştığı 
durumları yaratarak irdeleyeceğiz.  

 Çağrışımsal düşünce ile iletişim esnasında doğru anlama ve yorumlama egzersizi 
yapacağız.  

 Gündelik sıradan olaylara yeni bakış açıları kazanmak amacıyla farklı kurgular ekleyip 
canlandırmalar yapacağız. 

 

                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


