
 

2. Sınıflar 

V. VELİ BÜLTENİ  

21 Mart  - 6 Mayıs 2016 

2015 - 2016 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesirlerde “Yarım ve Çeyrek” kavramlarını öğrendik. 

Halk Ekmek Fabrikası gezimizi gerçekleştirdik. 

Çarpma işleminde 0 ve 1'in etkisini öğrendik. 

Ardışık çıkarma işlemini yaparak bölme işlemine ulaştık. 

Oyun ve fiziki etkinlikler derslerimiz... 

Yaratıcı drama derslerinde bedene dayalı alıştırmalarını, 
anlam yükleme, öykü oluşturma ve oynama çalışmalarıyla 
gerçekleştirdik. 



Sevgili Velilerimiz, 

21 Mart – 6 Mayıs  tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 

TÜRKÇE 

 Varlıkları ifade eden kelimelere isim-ad dendiğini öğrenerek, isimlerin özelliklerine 

göre cins(tür)ad ya da özel ad olduğunu örneklerle pekiştireceğiz. 

 Varlıkların adlarının, sayılarına göre tekil-çoğul-topluluk adları olduğunu çeşitli 

çalışmalarla kavrayacağız. 

 Bileşik adları yapılacak çalışmalar içinden ayırt ederek, hangi adlardan oluştuğunu 

göstereceğiz. 

 Adın durumlarını; yalın hali, -i hali(belirtme), -e hali(yönelme), -de hali(bulunma), -

den hali(çıkma-uzaklaşma-ayrılma) sözcüğün yapısına göre öğrenerek, farklı 

çalışmalarla öğreneceğiz. 

 “Kırmızı Şemsiye” adlı kitaptan “Sürece Dayalı Okuma” tekniği ile kitap inceleme 

çalışmamızı tamamlayacağız. 

 Kitap fuarı etkinliklerine katılacağız. “Karaböcü” kitap serisiyle “Okuma Çemberi” 

çalışmamızı gerçekleştireceğiz.   

 Şiir  yazma - metin yazma ile okuma anlama  çalışmalarımıza devam edecek, sözlü 

ve yazılı anlatımlarımızı geliştireceğiz.  

 “de” ve “ki”'nin doğru yazımını tümcedeki anlamına göre; bağlaç ya da ek olduğunu 

ayırt ederek gerçekleştireceğiz. 

 “Farklı Düşünmeyi Destekleyen Sözcükler(ama, fakat, vb.)”i doğru yerde, anlam 

bütünlüğünü bozmayacak şekilde kullanmayı çalışmalarla pekiştireceğiz.  

 

MATEMATİK 

 Standart olan ve standart olmayan uzunluk ölçülerini öğreneceğiz. Bu ölçme 

araçlarını kullanarak çeşitli uzunluklar ölçeceğiz. 

 Tam ve yarım saatleri öğrenip, saatleri kullanarak çeşitli uygulamalar yapacağız. 

 Saat, gün, hafta, ay, yıl arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. 

 Zaman ölçme birimini kullanarak problem kurup, çözeceğiz. 

 Verileri tablo şeklinde düzenlemeyi öğreneceğiz. 

 Nesne grafiğini yorumlamayı öğrenerek problem kurup, çözeceğiz. 

 Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini öğreneceğiz. 

 Şimdiye kadar öğrendiğimiz konularla ilgili iki aşamalı problemler çözeceğiz. 

 

HAYAT BİLGİSİ  

 Kendimizin, anne ve babamızın öz geçmişleri hakkında bilgi edinip sınıfta sunacağız.                                                         

 Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki 

farklılıkları karşılaştıracağız. 

 Farklı ülkelerdeki çocukların beslenme, giyim ve oyun tarzlarındaki değişiklikleri 

araştırıp sunacağız. 



 Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini açıklayarak geçmişte ve 

günümüzde Türk toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında bilgi edineceğiz.  

 Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişiklikleri açıklayacağız. 

 Atatürk’ün hayatını araştırıp sunacağız.  

 Bayram kutlamaları için yaptığımız hazırlık çalışmalarını ve bayram sürecindeki 

duygularımızı anlatacağız. 

 Atatürk'ün önderliğinde Türk Milleti’nin sahip olduğu hak ve hürriyetleri öğreneceğiz.  

 Suyun hâl değiştirmesini gözlemleyerek maddenin kaybolmadığını, sadece şekil 

değiştirdiğini kavrayacağız.          

 Maddenin katı, sıvı ve gaz hallerini gözlemleyip maddeleri sınıflandıracağız. 

 

İNGİLİZCE 

Tema temelli ikinci dil edinimini  ‘All About Numbers In Our Life’ teması ile  Oxford 

Discover 1 kitabımızın 10. ünitesinde  How do numbers help us?, 11. ve 12. Ünitelerinde 

What do we need? Ve ‘All About Our Neighbourhood’ teması ile 13. ve 14. Ünitelerinde 

Where do we live? ve 15. Ünitede How can we make music? soruları ile işlemeye devam 

ediyoruz.  

Oxford Discover 1 kitabımızın 10. ünitesi kapsamında öğrencilerimiz,  sayıları günlük 

hayatımızda nerelerde ve nasıl kullandığımızı öğrendiler. İngilizce matematik problemleri 

çözüp, toplama işlemleri yaptılar.  

Oxford Discover 1 kitabımızın 11. ve 12. üniteleri kapsamında öğrencilerimiz, ihtiyacımız olan 

şeyler (su, hava, yiyecek...) ile sahip olmak istediğimiz şeyler (oyuncak, bisiklet...) arasındaki 

farkı tartışacak ve hangisinin daha önemli olduğunu öğrenecekler.  

Oxford Discover 1 kitabımızın 13. ve 14. üniteleri kapsamında öğrencilerimiz yaşadığımız 

çevre ile ilgili farklılıkları ve yaşadığımız çevrenin yaşam tarzımızı nasıl etkilediğini 

öğrenecekler. 

Oxford Discover 1 kitabımızın 15. ünitesi kapsamında öğrencilerimiz farklı müzik 

enstrümanlarıyla nasıl müzik yapılacağını ve nasıl farklı sesler çıkarılabileceğini 

öğrenecekler. 

Yazma programı dahilinde  ise  öğrencilerimiz ünite sonunda ihtiyaçlar ve istekler ile ilgili bir 

anket çalışması yapıp, çalışmalarının sonuçlarını arkadaşlarına sunacaklardır. 

Oxford Reading Tree okuma programımızda 6. seviyeye devam edecek ve 7. seviyeye 

başlayacağız.. Kitaplar öğrencilerimizin okuma gelişimlerine paralel olarak bilişsel düzeyi 

zorlayıcı ve uzun cümlelerden oluşmaktadır. 

Themes 

All About Numbers In Our Life 

All About Our Neighbourhood 

Dilbilgisi Yapıları 

Do you have food? Yes, I do. 



What do you have? I have carrots? 
Do you have potatoes? No, I don’t. 
He has a cow. He doesn’t have a hat. 
He wants a hat. He doesn’t want a cow. 
She needs a cow. She doesn’t need a dress. 
Does Maria have a kitten? No, she doesn’t. 
What does Akif want? He wants a bicycle. 
Mason’s address is 19 Main Street, Rivertown.  
Is this Jenna’s house? Yes, it is. 
His home is in the city. 
Her neighbourhood isn’t quiet. 
Is your Apartment small? No, it isn’t. 
You’re playing  the drums. 
You aren’t playing the xylophone. 
I’m shaking the tambourine. 
I’m not striking it. 
 
 
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 
 
 
 
 

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 öfke kontrolüne ilişkin yapılabilecekler konusunda bilinçlendirme amacıyla 
“Öfkemi Kontrol Edebiliyorum” etkinliğini gerçekleştireceğiz. 

2. sınıflarda “Empati” değerinin kavratılması amacıyla planlanan sınıf 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. 

 
 

 

 

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/


GÖRSEL SANATLAR 

Sanat Eleştirisi ve Estetik öğrenme alanımızın; 

 Sanat eserinin konusunu fark eder. 

 Gösterilen eserin sanatçısının adını bilgi dağarcığına katar. 

 Eserde gördüklerini açıklar. 

 Kendisinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikirleri ve duyguları yorumlar. 

Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme alanımızın; 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken beklenmedik/öngörülemeyen sonuçların ortaya 

çıkabileceğini fark eder. (Yapılması planlanan ve düşünülen şeylerin çalışmaya 

başladıktan sonra o anki duruma ve sürece bağlı olarak değişebileceği, fark eder.) 

 Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapar. 

Kültürel Miras öğrenme alanımızın; 

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

kazanımlarımızdan yola çıkarak "Miroyu Tanıyorum" etkinlikleri yapılacaktır. 

 Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme alanımızın; 

 Görsel sanat çalışmalarında ön ve arka planı kullanır. 

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

 Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapar. 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara çeşitli çözüm yolları arar. 

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

çizgiyi, biçimi/şekli, formu kullanacağı vb.) 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken beklenmedik/öngörülemeyen sonuçların ortaya 

çıkabileceğini fark eder. (Yapılması planlanan ve düşünülen şeylerin çalışmaya 

başladıktan sonra o anki duruma ve sürece bağlı olarak değişebileceği, bunun da 

olağan olduğunu fark eder.) 

 Görsel sanat çalışmalarında ön ve arka planı kullanır, kazanımlarımızdan yola 

çıkarak, renkli resim teknikleri ile "Çocuk Oyunları"; baskı resim teknikleri ile 

"Doğayı Tanıyorum" konularında uygulamalar yapılacaktır. 

 

 
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

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

Hareketler” ünitesi konuları içerisinde yer alan “top sürme, raketle vurma, uzun saplı araçlarla 

vurma” ve “ Birleştirilmiş Hareketler”  ünitesi konuları içerisinde yer alan “yer değiştirme ve 

dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketlerden oluşan parkurlar”  ilgili 

alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 



Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan; nesne kontrolü gerektiren hareketleri 

alan farkındalığı, efor ve hareket ilişkilerini kullanarak yapmayı, fiziksel uygunluğu oluşturan 

kavramları açıklamayı çeşitli oyun ve fiziki etkinlikler ile fiziksel uygunluk boyutlarını 

ilişkilendirmeyi, iki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek artan doğrulukta uygulamayı, 

yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukta yapmayı, dengeleme hareketlerini artan bir 

doğrulukta yapmayı, çevresindeki imkanları kullanarak oyun ve fiziki etkinliklere düzenli 

olarak katılmalarını sağlayacağız. 

 

MÜZİK 

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı 
 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı temalı şarkılar öğreneceğiz. 
 Klasik Müzik, 
 Halk Müziği, 
 Pop Müzik 
konularında çalışmalar yapacağız. 

Mart, Nisan ve Mayıs Aylarında Hangi Etkinlikler Var? 

 

03.04.2016 

14:00  

Kitap Kurdu İle Can Haylazlara Karşı (Müzikal) 

 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
“Sunum Programları” ünitesini işlemeye devam edeceğiz. 

 Bir sunum programında Giriş(Home) sekmesini kullanabileceğiz. 

o Yazıtipi ayarlarını değiştireceğiz. 

o Hizalama seçeneklerini öğreneceğiz. 

 Bir sunum programında Ekle(Insert) sekmesini kullanabileceğiz. 

o Sunumuza hazır resim(clip art), şekil, resim, efektli yazı(word art) ekleyeceğiz. 

o İnternet üzerinden yazı ve resim kopyalayarak sunumuza ekleyeceğiz. 



 Hazır animasyonlar kullanarak hazırladığımız sunuyu canlandıracağız. 

 

“Kodluyorum” ünitesine geçiş yapacağız. 

 https://code.org/ sitesine nasıl giriş-çıkış yapılacağını öğrenecek, sitenin genel ekran 

yapısını tanıyacağız. 

 “Algoritma” kelimesinin tanımını öğreneceğiz. 

 https://code.org/ sitesinden "Mutlu Haritalar" uygulamasını çalışma kâğıtları ile sınıfta 

yapacağız. 

 
 
SATRANÇ 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda açarak taş isteme konusunu işleyeceğiz  ve oyun 

sırasında  nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Çatal ve şiş konularına giriş yapıp örneklerle bu 

temalarla nasıl taş kazanılacağını göreceğiz. 

 

YARATICI DRAMA 

Yaratıcı drama dersi kapsamında“Ritim, Ses ve Devinim” ünitesini inceleyeceğiz.  

Öğrencilerimiz drama etkinlikleri yoluyla: 

 Duyu organlarını kullanarak çevresindekileri tarif etmeyi, 

 Ritim alıştırmalarında hayatın içerisinde fark ettiği sesleri taklit etmeyi,  

 Bedenini kullanarak düzenli ritim vurumayı ve doğaçlamayı, 

 Doğaçladığı ritme uygun herhangi bir ses eklemeyi, 

 Ritimden hareketle öykü kurgulayıp oynamayı deneyimleyecekler. 

Bu deneyimler için “Duyu Oyun, Duyma ve Yansılama, Yönergelerle Beden ve Ritim 

Alıştırmaları, Ritimden Hareketle Öykü” gibi drama çalışmalarından faydalanacağız.  

 

https://code.org/
https://code.org/

