
 

2. Sınıflar 

IV. VELİ BÜLTENİ  

8 Şubat  - 18 Mart 2016 

2015 - 2016 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atık malzemelerle iç organlarımızın 

modellerini oluşturduk.  

Mürekkep baskısıyla simetrik şekiller 

oluşturduk. 

Sağlıklı besinlerden sihirli tabaklar yaptık 

ve afiyetle yedik. 

    Farklı materyallerden örüntü oluşturduk. 

Bilişim teknolojileri dersimizde 
kodlamanın algoritmasını keşfettik. 

Yaratıcı drama derslerinde donuk imgenin 
sonraki aşamasını tahmin ederek canlandırdık. 



Sevgili Velilerimiz, 

08 Şubat – 18 Mart  tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 

TÜRKÇE 
 

 “Hayal Gücü” ile “Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler” temalarını işleyeceğiz. 
 

 Bu temalara uygun konu içerikleriyle çeşitli metin türleri inceleyeceğiz. 

 Okuduğunu anlama ve anlamlandırma çalışmaları yapacağız. 

 Görsel okuma çalışmaları yapacağız. 

 Verilen görselleri oluş sırasına göre sıralayarak hikaye yazma çalışmaları yapacağız. 
 Yazdığımız hikayelerin hikaye haritalarını hazırlayacağız.  
 Şiir konusunu işleyerek kendi şiirimizi yazma çalışmaları yapacağız.  
 İsim türlerini işleyerek özel isim ve tür isminin farklarını öğreneceğiz.  

 “Kara Böcü” serisini okuma çemberi yöntemini kullanarak inceleyeceğiz. Duygu, 
düşünce ve izlenimlerimizi drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunacağız. 

 

MATEMATİK 

 Ritmik sayma alıştırmalarına devam edeceğiz. 

 Çarpma işlemi ile ilgili kuralları öğrenip, çarpma işlemini kullanacağımız problem 

kurma ve çözme çalışmaları yapacağız. 

 Bütün, yarım ve çeyrek kavramlarını öğreneceğiz. Günlük hayatımızda nasıl 

kullanacağımızı açıklayacağız. 

 Kalansız bölme işlemini öğreneceğiz.  

 Paralarımızı ve ağırlık ölçülerini tanıyıp “Semt Pazarı” gezimizi yapacağız. 

 

HAYAT BİLGİSİ  

 Duygularımızı kontrol ederek uygun biçimde ifade etmeyi, çevremizdekilerin kabul 

edilemeyen önerileriyle kaşılaştığımızda hayır diyebilmeyi öğreneceğiz. 

 Etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan 

davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini öğreneceğiz. 

 Niçin tasarruf  yapmamız gerektiğini düşünüp  yeterli para biriktirinceye kadar 

isteklerimizi erteleyebilmeyi öğreneceğiz.  

 Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketmenin önemini kavrayacağız.                                                       

 Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular sorarak bunların hayatımızı 

nasıl kolaylaştırdığını göreceğiz. Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara 

uyacağız. 

 Yaşadığımız yerleşim biriminin ve vatanımızın özel bir yer olduğunu fark ederek 

ülkemizi de bir “yuva” olarak göreceğiz. Yuvamıza hissettiğimiz olumlu duygulardan 

yola çıkarak vatan sevgimizi fark edeceğiz.                               

 Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek, doğal afetlerin 

yaşanmasında hem doğanın hem de insanların rolü olduğunu fark edip bunlardan 

korunma yollarını araştıracağız.   



 Kendimizin, arkadaşlarımızın ve ailemizdekilerin fiziksel görünümlerinin ve 

yapabildiklerimizin zaman içinde nasıl değiştiğini gözlemleyeceğiz.   

 

İNGİLİZCE 

Tema temelli ikinci dil edinimini  “All About Animals” teması ile  “Oxford Discover 1” 

kitabımızın 8. ünitesinde  “How are seasons different?” ve “All About Numbers In Our 

Life”  teması ile  9. ünitesinde “How do numbers help us?” soruları ile işlemeye devam 

edeceğiz. “Oxford Discover 1” kitabımızın 8. ünitesi kapsamında 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. 9. ünitede ise öğrencilerimiz, sayıları günlük 

hayatımızda nerelerde ve nasıl kullandığımızı öğrenecekler.  

Yazma programı dahilinde  ise  öğrencilerimiz ünite sonunda en sevdikleri mevsim hakkında 

bir kitapçık oluşturacak, yatak odalarında bulunan eşyalar ile ilgili bir yazı çalışması yapacak 

ve “My Seasons Journal” çalışmalarını arkadaşlarına sunacaklardır. 

“Oxford Reading Tree” okuma programımızda 6. seviyeye başlıyoruz. Kitaplar 

öğrencilerimizin okuma gelişimlerine paralel olarak bilişsel düzeyi zorlayıcı ve uzun 

cümlelerden oluşmaktadır. 

Themes 

All about About Animals 

All About Numbers 

Dilbilgisi Yapıları 

I make a swing. 
I don’t make apple pies.  
You build a snowman. 
You don’t build a snowman. 
Do you watch honeybees? Yes, I do. 
Do you watch birds? No, I don’t. 
You have a seashell. 
I don’t have a seashell. 
They have T-shirts. 
We don’t have T-shirts. 
 
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

http://www.odonlinepractice.com/auth/index 

www.starfall.com 

//learnenglishkids.britishcouncil.org 

//english-4kids.com/ 

www.esl-galaxy.com 

www.mes-english.com 

www.eslgamesworld.com 

 
 

http://www.odonlinepractice.com/auth/index
http://www.starfall.com/
http://english-4kids.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.mes-english.com/
http://www.eslgamesworld.com/


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Bireysel Görüşmeler  

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 

yapılandırılmış bireysel görüşmelerimize devam edeceğiz.  

 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler  

Olumlu benlik algısının kazanılması amacıyla “Olumlu Özelliklerim” etkinliğini 

gerçekleştireceğiz. 

Arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla “Canım Arkadaşım” etkinliğini 

gerçekleştireceğiz ve öğrencilere sosyometri testini uygulayacağız. 

2. sınıflarda öğrencilerin “Çoklu Zeka Alanları”nı belirleyeceğiz. 

Velilere Yönelik Çalışmalar 

“Değerler Eğitimi Veli Bülteni 3- Empati” yi  hazırlayarak velilerimize göndereceğiz. 

 

GÖRSEL SANATLAR 

“Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanımızın; 

 “Görsel sanat çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara çeşitli çözüm yolları arar. 

(Belirlenen konuyu nasıl ifade edeceği, mekanı nasıl oluşturacağı, hangi renkleri, 

çizgiyi, biçimi, şekli, kullanacağı)” kazanımından yola çıkarak, pastel boya ile  "Gemi ve 

Çocuk"  konulu çalışmayı yapacağız. 

 “Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapar.” 

kazanımından yola çıkarak, pastel boya tekniği ile “Duyguları Yansıtan Yüz İfadeleri” 

konulu çalışmayı yapacağız. 

“Kültürel Miras, Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanlarımızın; 

 Farklı kültürlere ait motifleri belirler. 

 El sanatlarını tanır. 

 Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapar, 

kazanımlarından yola çıkarak, kolaj tekniği ile “Dünyadan Motifler” konulu grup 

çalışması ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

“Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanımızın; 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken beklenmedik, öngörülmeyen sonuçların ortaya 

çıkabileceğini fark eder; kazanımını, sulu boya tekniğinde  “Uçurtma” konulu çalışma ile 

uygulayacağız. 

 

 



OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “Nesne Kontrolü Gerektiren 

Hareketler” ünitesi konuları içerisinde yer alan “atma-tutma, yakalama-yuvarlanma” ile ilgili 

alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan; nesne kontrolü gerektiren hareketleri 

artan bir doğruluk yapmalarını, fiziksel uygunluğu oluşturan kavramları açıklamalarını, fiziksel 

uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılmalarını sağlayacağız. 

 

MÜZİK 

 Müzik dinleme kuralları, 
 Müzik ve Hareket, 
 Müzik Kültürü konularını işleyeceğiz.  
 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma şarkıları, 
 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şarkılarını öğreneceğiz. 

 

Şubat ve Mart Aylarında Hangi Etkinlikler Var? 

 
Adı: Kuklacı 

Yer: Kadıköy Süreyya Operası 

Tarih: 21/02/2016 

Saat: 14.00 

Türü: Çocuk Müzikali/2 Perde 

 

 

 



 

Adı: Slava's Snowshow 

Yer:Zorlu PSM 

Tarih: 24.02.2016 - 06.03.2016 

Türü: Çocuk Müzikali 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
“Kelime İşlem Programları” ünitesini işlemeye devam edeceğiz. 

 Bir kelime işlem programında menü ve altmenü komutlarını işlevlerine uygun olarak 

kullanabileceğiz. 

o “NEW” komutunu kullanarak yeni bir belgeye başlayacağız. 

o  Yazılan belgeyi kaydet (SAVE) komutunu vererek kaydeceğiz. 

o “OPEN” komutunu kullanarak bilgisayarın kayıt birimlerine kaydedilmiş olan 

belgeyi ekrana getireceğiz. 

 Bir kelime işlem programında yazının biçimini değiştirebileceğiz. 

o Yazıtipi ayarlarını (Font Type, Size, Color, Bold, Italic, Underline) 

değişteceğiz. 

 Bir kelime işlem programında yazının yanı sıra resim ve grafikleri kullanabileceğiz. 

o Yazılan metne hazır resimler ve şekiller ekleyeceğiz. 

o Belgeye eklenen şekil ve resimleri biçimlendireceğiz. 

“Sunum Programları” ünitesine geçiş yapacağız. 

 Ses, görüntü, metin ve hareket gibi değişik medya öğelerini kullanarak bir çoklu ortam 

sunusu geliştirebileceğiz. 

 Bir sunum programında menü ve altmenü komutlarını işlevlerine uygun olarak 

kullanabileceğiz. 

 
 
SATRANÇ 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda; satranç tahtasının en önemli taşı şahın nasıl mat 

olduğunu ve sebepleri, 1 hamlelik matları ve en önemli taktik oyunlardan açmazı ve oyun 

sırasında nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.  

 

http://www.zorlucenterpsm.com/tr/slavas-snowshow


YARATICI DRAMA 

Drama dersi kapsamında “Bedene Dayalı Oyun ve Alıştırmaları” ünitesini inceleyeceğiz.  

Öğrencilerimiz drama etkinlikleri yoluyla: 

 Bedenini kullanarak yeni formlar oluşturmayı,  

 Farklı bedensel formları yorumlamayı ve oynamayı,  

 Bedeniyle yapabileceklerini keşfetmeyi, 

 Bir durumu, bir konuyu bedeniyle anlatmayı deneyimleyecektir. 

Bu deneyimler için “Donuk İmge, Duygu Yürüyüşü, Formdan Geçiş Alıştırmaları, İmgesel 

Beden Oyunları, Bedene Dayalı Anlatım” gibi drama çalışmalarından faydalanacağız.  

 


