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Sevgili Velilerimiz, 

30 Kasım – 22 Ocak tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 
 

TÜRKÇE 

 Sözcükleri heceleme çalışmaları yapacağız. 

 Kısa çizgi kullanarak satır sonuna sığmayan sözcüklerin yazımını pekiştireceğiz. 

 5 N  1 K sorularına cevaplar bulmayı ve etkin soru sormayı öğreneceğiz. 

 Neden sonuç cümlelerini ayırt edeceğiz. 

 Deyimleri ve atasözlerini öğrenip, günlük hayatımızda kullanmaya başlayacağız. 

 Görsel okuma yaparak olayları sıralayacak, kendi öykülerimizi oluşturmaya 

başlayacağız. 

 Öyküleri  farklı bir sonuçla bitirme çalışmaları yapıp yaratıcılığımızı geliştireceğiz. 

 “Dev Şalgam” adlı kitabımızın etkinliklerini gerçekleştireceğiz. 

 “Joel ve Kazu'nun Dostluğu” adlı kitabı sürece dayalı okuma tekniğiyle 

inceleyeceğiz. 

 

MATEMATİK 

 Geometrik cisimlerde yüzleri, ayrıtları, köşeleri göstereceğiz ve modelleyeceğiz. 

 Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşelerini,  kenarlarını gösterip geometrik şekilleri 

modelleyeceğiz. 

 Simetriyi modelleri ile açıklayacağız. 

 Bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirleyerek tamamlayacağız. 

 Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler 

oluşturacağız. 

 İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modelleyeceğiz. 

 Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan  toplama işlemlerini, çarpma 

işlemine dönüştüreceğiz. 

 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru 

ritmik sayma yapacağız. 

 

HAYAT BİLGİSİ 

 Yaşanan sorunlara uygun çözüm yolları bulma çalışmaları yapacağız. 

 Her canlının  bir yuvaya ihtiyacı olduğunu bilerek özelliklerini öğreneceğiz. 

 Yönlerimizi öğrenerek evimizin yönünü ve yerini belirleyeceğiz. 

 Organlarımızın işlevlerini, sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenleri 

öğreneceğiz. 

 ‘Organlarımız’ konulu performans görevimizi yapacağız. 

 Aile bireylerimizin çocukluğunu araştıracağız. 

 Evde uygulanan kuralları fark edip, nasıl iş bölümü yapabileceğimizi öğreneceğiz. 

 Ailemizle yapacağımız işleri nasıl planlayacağımızı , ailemize nasıl katkı 

sağlayacağımızı öğreneceğiz. 



İNGİLİZCE 

Tema temelli ikinci dil edinimini  “All About Animals” teması ile 5., 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 yer alan ünitelerimizde 

öğrencilerimiz,  hayvanların farklı yerlerde yaşadıklarını, hayvanların yaşam alanlarını 

seçerken bölgenin güvenliğine ve yiyecek bulmaya elverişli yerler olmasına dikkat ettiklerini 

öğrenecekler. 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. 

Yazma programımızda, MEF Uluslararası okulumuzla “Mektup Arkadaşı” pilot projesine 

başladık. Öğrencilerimiz birbirleriyle İngilizce mektuplaşarak birbirlerini tanımakta ve 

öğrendikleri konuları yazarak pekiştirmektedirler. Bu proje sayesinde hem çocuklar hem de 

aileler arasında güzel arkadaşlıkların başlayacağına inanıyoruz. 

“Oxford Reading Tree” okuma programımızda 5. seviyeye başlıyoruz. Kitaplar 

öğrencilerimizin okuma gelişimlerine paralel olarak bilişsel düzeyi zorlayıcı ve uzun 

cümlelerden oluşmaktadır. 

Themes 

All 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 
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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 karşımızdakini daha iyi anlamak ve olaylara onun bakış açısından da bakabilme 

becerisini kazandırmak için “Benim Sihirli Gözlüklerim Var” etkinliğini gerçekleştireceğiz.  

2. sınıflarda “Hoşgörü” değerinin kavratılması amacıyla planlanan sınıf etkinliğini 

yapacağız. 

Öğrenci Grup Çalışması 

2. sınıflardan oluşturulan gruplarla öğrencilerde dikkat ve konsantrasyon becerilerini 

geliştirmek amacıyla “Bil-Bul” etkinliğini yapacağız. 

Akran Dayanışması Projesi  

Akran Dayanışması Projesi kapsamında 2. ve 4. sınıf öğrencilerimizin okul abla, ağabey ve 

kardeşleriyle kaynaşmaları için yapılan etkinliklere devam edeceğiz. 

Veli Bilgilendirme Semineri 

8 Aralık 2015 Salı günü 2. Sınıf velilerine “İnatlaşma ile Baş Etme” konulu bilgilendirme 

seminerini gerçekleştireceğiz. 

 

GÖRSEL SANATLAR 

Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme 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. 

Ardından; 

 Görsel sanat çalışmasında hayallerini betimler, kazanımından yola çıkarak;   

"Hayalimdeki Araba" konulu iki boyutlu renkli çalışma ile çalışmalarımıza devam 

edeceğiz. 

 

Sanat Eleştirisi ve Estetik öğrenme alanımızın; 

 Sanat eserinin konusunu fark eder, kazanımımızdan yola çıkarak,  

 "Portre, Natürmort ve Peyzaj" örneklerini inceleyeceğiz. 

 

 

 

 



Kültürel Miras, Sanat Eleştirisi ve Estetik, Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme 

alanlarımızın; 

 Türk kültürüne ait mimari elemanları tanır (Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, 

çatı, tavan, kapı vb.), 

 Diğer kültürlere ait mimari elemanları tanır (Geleneksel Japon evleri, Eskimo evleri, 

vb. ), 

 Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. mekânların önemini bilir, 

 Kendisinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikirleri ve duyguları yorumlar, 

 Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapar, 

kazanımlarından yola çıkarak, renkli resim teknikleri ile  "Kentler ve Mekanlar" 

konulu çalışmayı yapacağız. 

 

 
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “Dengeleme Hareketleri” ünitesi 

konuları içerisinde yer alan “düşme, kalkma, dönme, salınma, ağırlık aktarma, atlama, 

konma, başlama, durma, denge, itme, çekme” ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları 

eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, dengeleme hareketlerini artan bir 

doğrulukta yapmalarını, dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini 

kullanarak yapmalarını ve sağlıklı olmak için oyunlara ve fiziki etkinliklere neden katılması 

gerektiğini öğrenmelerini sağlayacağız.   

 

MÜZİK 

 Çalgı bilgisi 
 Gürlük kavramları 
 Seslerin incelik ve kalınlık kavramları 
 Ritim 
 Uzun ve kısa heceler konularına ilişkin çalışmalar yapacağız. Yeni yıl şarkıları ve 

“Çevremizi Koruyalım” adlı şarkıyı öğreneceğiz. 
 

Aralık - Ocak Ayında  Hangi Etkinlikler Var? 

Etkinlik: Shrek The Musical  

Tarih: 22.01.2016 

Saat: 14.30- 20:00 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi  

 



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
 

 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 1 ve 3. sınıflarımızla satranç tahtasının en önemli 

taşının şah olduğunu, şah çekmenin ve şahın bu durumda ne yapması gerektiğini 

öğreneceğiz. 4.sınıflarımızla taktik çalışmalara devam ederek; açarak taş istemenin 

yöntemlerini öğreneceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, olaylara konsantre olmayı, 

hesaplama yeteneğini arttırmayı ve zor koşullar altında düşünme becerisini geliştirmeyi 

amaçlıyoruz. 

 

YARATICI DRAMA 

 Doğru iletişim kurma çalışmaları yapacağız. 

 Nefes ve konuşurken duygulara göre doğru tonlama çalışması yapacağız. 

 Her koşulda barışçıl davranış geliştirmeye yöneleceğiz. 

 Sabır ve dinleme egzersizleri yapacağız. 

 Görünen ve aslında olan arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. 

 Doğaçlamanın kurallarını öğreneceğiz. 

 Belli bir duruma bağlı kalarak üretimde bulunmayı doğaçlama tekniği ile 
gerçekleştireceğiz. 


