
 

Keyifli etkinliklerle dolu sağlıklı bir tatil dileriz. Tatil 
boşa geçirilen zaman değildir. Tatil için de zaman 
çizelgesi ve aktivite programı hazırlayabilirsiniz.   

 

BİZDEN HABERLER 

2-A SINIFI 

MATEMATİK: En Yakın Onluğa Yuvarlama, Doğal 
Sayılarla Toplama İşlemi konuları işlendi.  

TÜRKÇE: Eş Anlamlı Kelimeler, dinlediği metne ait 
soruları cevaplama çalışmaları, kitap okuma 
çalışmaları ve özet çıkarma, İstiklal Marşı’nı okuma ve 
bestecisi, yazarı ,kabul edildiği tarih ile ilgili 
derinlemesine bilgiler verme, ilk dört kıtasını 
ezberleme çalışmaları yapıldı. 

HAYAT BİLGİSİ: Atatürk’ün çocukluğu ile ilgili bilgiler 
verme, İstek ve İhtiyaç kavramlarından hareketle 
paranın tutumlu kullanılması konuları işlenmiştir. 

FEN & TEKNOLOJİ – FEN BİLİMLERİ - BİYOLOJİ 

5. Sınıflarda canlıların sınıflandırılması ünitesine 
devam edilerek bitkiler konusunda uygulamış 
olduğumuz fasulye nohut dikimleri okul bahçesine 
öğrenciler tarafından ekildi. 6. Sınıflarda boşaltım 
sistemi konusu işlenerek görsellerle açıklandı. 8. 
Sınıflarda gen teknolojileri ve biyo teknoloji konuları 
örneklerle açıklandı 

9. Sınıflarda sınavlara hazırlık genel konu tekrarları 
yapılarak yağlar konusuna geçildi. 10. Sınıflarda eşeyli 
üreme çeşitleri konusu örneklerle anlatıldı. 11. 
Sınıflarda destek be hareket sistemi görseller 
üzerinde anlatıldı. 12 . Sınıflarımızda ise genel konu 
tekrarları ve soru çözümleri gerçekleştirildi. 

 

 

TÜRK  DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ  

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı:  

*Manzum hikaye kavramı açıklandı.                   
*Cumhuriyet'in ilk  döneminden hece ölçüsüyle 
yazılmış örnek bir şiir incelendi. 

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: *Cumhuriyet 
döneminden "Saf Şiir Anlayışı" ile yazılmış birkaç şiir 
şekil ve muhteva yönünden incelendi. 

SAĞLIK MESLEK DERSLERİ  

11. Sınıf Sistem Hastalıkları dersi Kalp Damar 
Hastalıkları işlendi. 11.Sınıf Kadın Hastalıkları dersinde 
Jinekolojik Muayene Yöntemleri işlendi. 11.Sınıf 
Enfeksiyon Hastalıkları dersinde Kızamık ve Kızamıkçık 
Hastalığının Belirti ve Bulguları hakkında bilgi verildi. 
10.Sınıf Meslek Esasları dersinde Cerrahi Alet Temizliği 
konusu işlendi. 12.sinif "Sağlık hizmetleri İletişim" 
dersinde  kişiler arası iletişim çeşitlerini inceledik. 
11.sinif "Aseptik Uygulamalar" dersinde 
Dekontaminasyon işlem basamaklarına uygun 
kontamine malzemelerin Dekontaminasyon u  
üzerinde durduk. 11.sinif "Hastanın Kişisel Bakımı " 
dersinde Ayak bakımı amaçları ayak bakımı kullanılan 
malzemeler ve uygulaması hakkında bilgi verildi dikkat 
edilecek noktalar üzerinde duruldu. 
11.sinif "Temel İlaç Bilgisi "dersinde Sempatolik  ilaçlar 
nedir? Bu ilaçların Endikasyolari ve komplikasyonları 
hakkında bilgi verildi. 11.sinif "Mesleki Hak ve 
Sorumluluk "dersinde Hasta hakları yönetmeliğine 
uygun hasta haklarını korumayı ve ülkemizde verilen 
sağlık hizmetlerini ayırt edilmesi konuları üzerinde 
duruldu. 11.sinif "Özel Bakım Uygulamaları" dersinde 
Ameliyatlarda kullanılan supine / prone/ ters 
trendelenburg / jackknife (kraske) pozisyonları ile ilgili 
genel bilgi verildi. 10.sinif "Beslenme" dersinde  suda 
eriyen vitaminler nelerdir? / İnorganik besin öğelerini 
tanımlama konusunda bilgi verildi. 
1. SINIF 
Okulumuzda Bu Hafta: 
TÜRKÇE: 1-A sınıfı ile bu hafta Türkçe dersinde “T” 
“t”sesi öğrenildi. Seslerden hece, hecelerden kelime, 
kelimelerden cümle oluşturma çalışmaları yapıldı. 
Yazılanı okuma, okunulanı yazma etkinlikleri yapıldı. 
‘’Morpa Kampüs’’ kullanılarak konu derinlemesine 
öğrenildi. 
HAYAT BİLGİSİ: 1-A sınıfı ile bu hafta Hayat Bilgisi 
dersinde iyi ve kötü dokunuşları, okulumuzun 
gerekliliğini ve bize kazandırdıklarını son olarak da okul 
sevgisi konuları işledik. 
MATEMATİK: 1-A sınıfı ile bu hafta Matematik 
dersinde 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen 
bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile 
karşılaştırmayı öğrendik. 
REHBERLİK BİRİMİ 
Lise grubu için hedef belirleme semineri yapıldı. 
Gelişim Üniversitesi tarafından Mesleki Yönelim 
Sunumu yapıldı. Bireysel görüşme ve psikolojik 
danışma hizmetlerine devam edildi. İlk ve ortaokul 
kademesine TÜYAP Kitap Fuarı gezisi düzenlendi. 



Ortaokul kademesine Lgs ve motivasyon sunumu 
yapıldı. 1. Sınıflara gessel gelişim figürleri testi 
uygulandı. 8. Sınıflara Lgs denemeleri uygulandı. 
Sonuçlar paylaşıldı. 
İNGİLİZCE 
1.sınıf 
Telling age (How old are you? Story Language; it is my 
turn. Let's play. Down up. Telling the moods(How are 
you? Happy, sad, ill, hungry, fine.) 
2.sınıf  
The days of the week. School subjects (Art, music, 
Spanish, English, Maths, P.E. Science ) English 
alphabet. 
3.sınıf Physical Appearances( curly hair, straight hair, 
tall, short, fat, slim....) Subject Pronouns(l you she he 
it we they) Have / has got... 
4.sınıf Weather Forecast ( windy, hot, cold, rainy, 
sunny, cloudy) Numbers (1-100) May l........? 
5. sınıf 
My town ünitesi "public places" , " asking for and 
giving directions" reading alistirmalari yapildi.  
Introducing yourself( kendini tanitma) My 
name/surname is....l am 9, l am from....l have 
got.....sisters.... brothers. My favourite 
pet/color/drink/food/sports is ..... 
Classroom rules (sinif kuralları ) 
Verb to be (am, is, are) 
Possessive pronouns(my, your, his, her, its, our, your, 
their) 
Nationalities, countries(milletler ve ülkeler ) 
8-A 
Friendship ünitesi reading parcasi ve unitenin 
vocabulary alistirmalari yapildi. 
9-A 
Possessive adjectives , possessive 's alistirmalari ve 
family members vocabulary alistirmalari yapildi. 
10-A 
Describing people ünitesi picture dictation etkinligi 
uzerinden islendi. 
 
 
 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 
Anasınıfında ve 1. Sınıfta okula gelirken Adım adım 
neler yapıyoruz? resim çizimi, seviye seviye labirent 
çözümü ve güvenli sınıf nasıl olur konusu işlendi. 
2.sınıfta güvenli sınıf nasıl olur konusu, problem 
çözüyorum etkinliği ve donanım birimleri,  3.sınıfta 
adım adım labirent çözümü, çeşitli hayal gücü 
geliştirici etkinlikler 4.sınıfta teknolojinin zararları, 
5.sınıfta dijital vatandaşlık, gizlilik ve güvenlik, 6.sınıfta 
etik değerler ve dijital vatandaşlık, TEKNOLOJİ 
TASARIM DERSİ 7. Ve 8. sınıflarda 10 Kasım temalı 3 
boyutlu çizim, Office programlama dersi 10 sağlık 
sınıfında kelime işlemci programında biçim ve düzen 
işlemleri ve belge denetimi konuları anlatıldı.  
MATEMATİK 

3. Sınıf matematik Doğal sayılarla çıkarma işlemi  

5. Sınıf matematik bir doğal sayının karesi ve küpü 

İşlem önceliği ve parantezli işlemler 6. Sınıf matematik 

Kümeler 7. Sınıf matematik Rasyonel sayılarda 

sıralama Toplama çıkarma ve çarpma işlemleri 8. Sınıf 

matematik Tam kare ifadeler Kareköklü sayılarda 

çarpma konuları işlendi. 

TÜRKÇE DERSİ  

5-A Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 

6-A Söz Sanatları Anlatım Teknikleri Düşünceyi 

Geliştirme Yolları  7—A Tamlamalar Özne ve yüklem   

8-A Cümlenin Ögeleri konuları işlendi. 

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ 

İlkokul ve ortaokulda geleneksel oyunlar işlendi 

ortaokul ve lise sınıflarında sınav yapıldı. 

 

Öğrencinizin notları e okul sistemine girilecektir, 

kontrol edebilirsiniz. Öğrencinizin notları beklentinizin 

altında olsa bile “Ne tatili? Tatili hak etmedin, otur 

ders çalış!” diyerek çocukların tatil ihtiyaçlarını 

engellemeyin. Unutmayın ki, başarının anahtarı  

motivasyondur. Edindikleri bilgileri unutmamalarını 

sağlayacak çalışma görevleri öğrencilerimize 

verilmiştir. Kitap okumalarını teşvik etmeyi 

unutmayınız. Derse motive olmak için de her açıdan 

dinlenmeye, eğlenmeye ihtiyaç vardır. Keyifli 
oyunlarla öğrenme yolculuğunu devam ettirecek 
etkinlikler, geziler planlayabilirsiniz.  

İYİ TATİLLER DİLERİZ. 


