
2019-2020 öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için sağlıklı mutlu başarılı bir dönem 
olmasını diliyoruz. İki haftada bir Cuma günleri ileteceğimiz bültenle; ders 
içeriklerimizi, duyurularımızı ve okulumuzdan haberleri sizlerle paylaşacağız.  

DUYURULAR 

 

 

 

 

 
 

BİZDEN HABERLER 

 

1-A SINIFI  

HAYAT BİLGİSİ DERSİ:1-A sınıfı ile hayat bilgisi dersinde öncelikle sınıf içi tanışma 
etkinliği yapıldı. Kendisi ile akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eden 
öğrenciler kendini hem öğretmenine hem de arkadaşlarına tanıttı sonrasında ise 
arkadaşları ile tanıştı. Daha sonra sınıf ve okul kuralları konusuna değinilerek 
öğrencilerin bilinçlenmesi sağlandı. Okula geliş ve okuldan dönüşlerde uyulması 
gereken kurallar öğrenildi ve sınıf kuralları herkesin verdiği öneriler doğrultusunda 
belirlendi. 

TÜRKÇE DERSİ: 1-A sınıfı ile Türkçe dersinde boyama ve çizgi çalışmaları yapıldı. 
Öğrencilerin dik, eğik, dalgalı çizgiler ile ilgili hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldü. 
Çizgilerin üzerinden geçme çalışmaları ve şeklin devamını getirme çalışmaları yapıldı. 
Sonrasında ‘’E’’ ‘’e’’ sesine geçildi. ‘’E’’ ‘’e’’ sesi ile ilgili gerekli videolar izletildi, çeşitli 
etkinlikler ve yazı çalışmaları yapıldı. 

MATEMATİK DERSİ: 1-A sınıfı ile matematik dersinde ‘’Uzamsal ilişkiler’’ konusu 
işlendi. Öğrenciler ile yer ve yön bildiren ifadelerin (altında-üstünde, etrafında-solda-
sağda-arada-önde-arkada, yüksekte- alçakta, uzakta-yakında, içinde-dışında) günlük 
hayat durumlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Sonrasında ‘’Eş 
nesneler’’ konusu işlendi. Sınıf içi ve sınıf dışı eş olan ve olmayan nesnelere örnekler 
verilerek konu derinleştirildi. 

TÜRK  DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ  

11-A  ANADOLU LİSESİ ‘‘ Edebiyatta Toplum ve  Zihniyet ’’ kavramlarından yola çıkarak 
edebiyatın toplum sorunlarını dile getirdiği, bunu yaparken toplumsal değişime etkide 
bulunduğu üzerinde duruldu. 

Edebi Eserlerin belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazıldığına Batı’da ve Türk Edebiyatında 
oluşan sanat akımlarının genel özellikleri ve temsilcilerine değinildi 

11-A  SAĞLIK  LİSESİ “Edebiyatta Toplum ve  Zihniyet’’ kavramlarından yola çıkarak 
edebiyatın toplum sorunlarını dile getirdiği, bunu yaparken toplumsal değişime etkide 
bulunduğu üzerinde duruldu. Edebi Eserlerin belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazıldığı 
Batı’da ve Türk Edebiyatında oluşan sanat akımlarının genel özellikleri ve temsilcilerine 
değinildi. 

12-A SAĞLIK & ANADOLU LİSESİ Edebi eserlerin bir düşünce akımını/ felsefi anlayışı 
yansıtabileceği, aynı şekilde felsefenin de edebiyattan yararlanabileceği üzerinde duruldu. Siyasi 
ve toplumsal değişim, teknoloji, çeviri, yazarların dil tercihi gibi hususların yazı ve konuşma 
dilini etkilediği belirtildi. 

3-A SINIFI  

3/A sınıfında Matematik dersinde 10’luk ve 100’lük bloklarla 3 basamaklı sayılar çalışıldı sayı 
tablosu oluşturuldu. Türkçe dersinde “Arkadaşım “isimli metin okundu anlatıldı. “Çin 
imparatoru” isimli metne başlandı. Hayat Bilgisi dersinde Farklılıklarımız, benzerliklerimiz, 
güçlü ve zayıf yönlerimiz, ilgi alanlarımız ile ilgili etkinlikler yapıldı. Fen Bilgisi dersinde 
dünyanın şekli konusu işlendi resimler çizildi. 

2-A SINIFI  

1.sınıf 2.dönem konuları tekrar edildi. Okuma çalışması yapıldı. 

Matematik dersinde Rakamlar, Çift basamaklı doğal sayılar(yazılışları ve okunuşları) Basamak 
değeri (birlik, onluk çalışmaları) Deste, düzine kavramı konuları işlendi. Konularla ilgili 
etkinlikler yapıldı. 1'den 100'e kadar ritmik sayma ve yazma çalışması yapıldı. Türkçe dersinde 
Alfabetik sıra, Sesli sessiz harfler konusu işlendi. Denizin Dengesi adlı okuma parçası okunup 
özetlendi, soruları cevaplandı. Hayat Bilgisi  dersinde Fiziksel ve kişisel özelliklerimiz, 
Farklılıklarımız, benzerliklerimiz Ders programına göre çantamı nasıl hazırlarım? konuları 
işlendi. 

SAĞLIK MESLEK DERSLERİ  

10 Sağlık sınıfında okulun 2. Haftasında Meslek Esasları ve Tekniği dersinde yataklı tedavi 
kurumlarında “hasta odası” özellikleri ve odada bulunması gereken eşyalar konusuna değinildi. 

Eşyalar tanıtıldı. 10 Sağlık sınıfında okulun 2. Haftasında Anatomi ve Fizyoloji dersinde 
“anatominin bölümlerinden” bahsedildi. 11 Sağlık sınıfında okulun 2. Haftasında Yeni Doğan 
ve Çocuk Sağlığı dersinde “bebek ve çocuk gelişiminin özellikleri” işlenerek yeni doğan 
sağlığının önemi vurgulandı.  

11 Sağlık sınıfında okulun 2. Haftasında Sistem Hastalıkları dersinde “üst solunum yolu 
hastalıkları” konusuna değinilerek hastalıkların sebepleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri 
öğretildi. 11 Sağlık sınıfında okulun 2. Haftasında Temel İlaç Bilgisi dersinde “farmakoloji ve 
bölümleri” işlenerek İlaç bilimi konusunda öğrencilerde farkındalık yaratıldı. 

FİZİK DERSİ 
9.Sınıf Fizik dersinde; fizik biliminin önemi, fiziğin uygulama alanları ve fiziksel niceliklerin 

sınıflandırılması konusu işlendi. 10.Sınıf Fizik dersinde; katı, sıvı ve gazlarda elektrik iletimi, bir 

elektrik devresindeki devre elemanları işlendi. 11.Sınıf Fizik dersinde; vektörlerin özellikleri, 

vektörlerin iki ve üç boyutta dik koordinat sisteminde çizilmesi, bileşke vektörün bulunması ve 

vektörlerin toplanma yöntemleri işlendi. 12.Sınıf Fizik dersinde; düzgün dairesel hareket, 

periyot, frekans, açısal hız, çizgisel hız, merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet konuları işlendi. 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ 

 

Anaokulu: İlk hafta el ayak koordinasyonları ile ilgili etkinlikler yapıldı. 2.hafta eşini bul oyunu 

oynandı ve el ayak koordinasyonlarını tekrarlandı. İlkokul: İlk hafta basketbol pas şut işlendi. 

2. Hafta basketbolda turnike ve eğlence maçları yapıldı. Ortaokul: İlk hafta basketbol pas şut 

işlendi. 2. Hafta basketbolda turnike ve eğlence maçları yapıldı. Lise: İlk hafta Voleybolda 

parmak pas 2.hafta voleybolda manşet çalışmaları yapıldı. 

 

İNGİLİZCE 
 

1. Ve 2. Sınıflarla Numbers, (sayılar, renkler, tanışma etkinlikleri)  Colours, Basic Greetings 

çalışmaları yapıldı.  2. Sınıflarla Meslekler konusu işlendi. Tüm sınıflarda dilbilgisi çalışmaları 

ve konuşma temrinleri yapıldı.4. sınıflarla ailemiz ve günlük yaşayışla ilgili çalışmalar yapıldı. 

May I…… kalıbı ile alabilir miyim? Yapabilir miyim kalıpları öğretildi. Lise sınıflarında kelime 

bilgisi ve gramer çalışmaları ve    

 

 

4. SINIF 

Türkçe dersinde 1.hafta Erdemler Teması ile ilgili çalışmalar yaptık. “Alçak Gönüllü Deve” 

metnimizi işlendi ve metin ile ilgili etkinliklerimizi tamamlandı. 

2. hafta Ses Bilgisi çalışmaları yapıldı. Alfabemizdeki harf sayısı, ünlü-ünsüz harfler, büyük ünlü 

uyumu ve ses ile ilgili kuralları işledik. Hece bilgisi çalışmaları ile bu haftayı tamamlandı. 

 

MATEMATİK 

4 Sınıf matematik= ilk hafta öğrencilerle tanışıldı. Çarpım tablosu üzerine yoğun bir çalışma 

yapıldı. İkinci hafta= dört basamaklı sayılar konusu işlendi. 5 Sınıf matematik= en çok dokuz 

basamaklı doğal sayılar, örüntü konusu işlendi. 1. Fasikül bitirildi. 6 Sınıf matematik= Doğal 

sayılarda işlemler konusu işlendi.. 1. Fasikül bitirildi. 7 Sınıf matematik= Tam sayılar konusu 

işlendi. 8 Sınıf matematik= Geçmiş yıllardaki eksikler belirlendi ve konular tekrar edildi.. 

çarpanlar ve katlar konusu işlendi. 9 Sınıf matematik= mantık konusu işlendi. 

REHBERLİK SERVİSİ 

8. Sınıflarla Salı günü 3 ve 4. Saatte grupla psikolojik danışma gerçekleştirildi. Konusu sınıf içi 

ilişkiler ve düzendi ve haftaya aynı günlerde değerlendirme yapılıp sonuca bakılacak ve 

gerekirse yıl sonuna kadar devam edecek.  Önümüzdeki haftalarda ortaokullarda “Sınav ve 

Motivasyon” çalışmalarına başlanacak. Onun dışında Anasınıfı öğrencilerine Frostig Görsel 

Algı test uygulandı ve öğrencinin hangi yaş grubuna uygun olduğu değerlendirilip veliler 

bilgilendirildi. Geleceğe mektup, yaşam pencerem etkinliklerini 5.,6.,7.,8. Sınıf öğrencilerine ve 

Lise sınıflarına uygulandı tüm çalışmaların raporları dosyalandı. 

 

 Basketbol, Futbol ve Voleybol branşlarında okul takımı seçmeleri 

23-27 Eylül haftasında yapılacaktır. 

 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Hafta içi Etüt çalışmalarımız, 5 

Ekim Cumartesi gününden itibaren de Haftasonu Etüt 

çalışmalarımız başlayacaktır. 

 23 Eylül Pazartesi günü Sağlık Lisesi 12. Sınıf öğrencilerimizin 

hastane stajları başlayacaktır. Kolaylıklar diliyoruz.  

 27 Eylül Cuma günü Rehberlik Birimimiz tarafından  tüm 

öğrencilerimize “Akran Zorbalığı” semineri yapılacaktır. 

 


