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GEZİ 

 

İlkokul sınıfları için Pelican MALL Buz Pateni Pisti , Ortaokul ve Lise 
Öğrencilerimiz için World Point binicilik akademisi ile görüşmeler 
yapıldı. Öğrencinizin geziye katılım durumu ile ilgili belgeyi tarafımıza 
iletmeyi unutmayınız.  

BİZDEN HABERLER 

HAFTASONU ETÜT PROGRAMIMIZ 

8, 11 ve 12. Sınıflar için etütlerimiz 12 Ekim’de başlıyor. 
Tüm öğrencilerimizin eksiksiz katılımını rica ediyoruz. Etüt 
sabah saat 10.00 13.10 saatleri arasındadır. 

SOSYAL BİLGİLER - COĞRAFYA 

4.sınıf Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak ailesinin geçmişine 
dair soyağacı oluşturuldu. Aile Tarihi sözlü Tarih Çalışması yapıldı. 

5.sınıf Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları ana hatlarıyla ele alındı. 

6.sınıf Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve 
kültürel özelliklerine ilişkin çalışmalar yapıldı. 

7.sınıf Osmanlı Devleti Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin 
hüküm sürdüğü yerler ile iskân politikası, askerî, ekonomik ve toplumsal yapı ele 
alındı. 

9.sınıf Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında 
çıkarımlarda bulunuldu. 

10.sınıf Yer şekillerini oluşturan faktörler oluşum kaynaklarına göre sınıflandırılır. 
Farklı yer şekillerine ait fotoğraflar ve haritalar yardımıyla yer şekillerinin 
oluşumunda etkili olan iç kuvvetlere yönelik tablolar oluşturulur. 

11.sınıf Azot, karbon, su, enerji ve besin döngüsü diyagramlarından yararlanarak 
doğal sistemlerin etkileşimi örneklendirilir. Bu döngülerin birbirlerine etkileri ve 
sistem ilişkisi analiz edildi.  

1. SINIF  

TÜRKÇE: 1-A sınıfı ile bu hafta Türkçe dersinde ‘’a’’ ‘’A’’ sesi 
öğrenildi. Daha öncesinde öğrenilmiş olan harfler de kullanılarak 
heceler, kelimeler ve cümleler oluşturuldu. Bakarak yazma, söyleneni 
yazma ve yazılanı okuma etkinlikleri yapıldı. Oyun hamurları ile harf, 
hece ve kelime yazma çalışmaları yapıldı. Ayrıca ‘’morpa kampüs’’ 
kullanılarak konu pekiştirmesi yapıldı. 

HAYAT BİLGİSİ: 1-A sınıfı ile bu hafta Hayat Bilgisi dersinde okul 
tuvaletlerinin nasıl kullanılması gerektiği, tuvaletlere gidiş ve gelişlerde 
izin istenmesi ve bunun kuralı hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Ayrıca 
tuvaleti kullanan arkadaşlarının mahremiyetine duyarlı olma konusu 
üzerinde duruldu. 

MATEMATİK: 1-A sınıfı ile bu hafta Matematik dersinde 1-2 ve 3 
rakamlarının parmak ile havada ve sıra üzerinde yazılması, oyun 
hamurları ile yazılması ve yazılış yönlerine dikkat edilerek yazılması 
etkinlikleri yapıldı. ‘’Morpa kampüs’’ kullanılarak da görseller ile 
rakamların eşleştirilmesi, farklı rakamları boyama gibi etkinlikler 
yapıldı. 

 

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. 

MATEMATİK DERSİ 

5. Sınıf matematik: Doğal sayılarda işlemler ,6.sınıflarla Asal sayılar,  
Çarpanlar ve katlar konusu işlendi. 
7.sınıfta Tam sayılarda işlemler ve özellikleri, Tam sayıların kuvvetleri 
konusu, 8. Sınıflarda, Ekok ve ebob, Tam sayıların, tam sayı kuvvetleri.. 
konusu,  
9. Sınıfta Niceleyiciler. Tanım, aksiyom, hipotez, teorem.. konusu 
10.sınıfta Permütasyon, kombinasyon ve binom açılımı konuları işlendi. 

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 3.ve 4. Haftalarında Meslek Esasları ve Tekniği 
dersinde  yataklı tedavi kurumlarında " hasta yatağı özellikleri ve yapımı" 
konusu öğretilerek yatak yapım aşamaları görsel olarakta izletildi.  

11 Sağlık sınıfında okulun 3.ve 4. Haftalarında Yeni Doğan ve Çocuk Sağlığı 
dersinde “yeni doğan yoğun bakım ünitesinin özellikleri” işlendi. 

11 Sağlık sınıfında okulun 3.ve 4. Haftalarında Sistem  Hastalıkları dersinde 
"alt solunum yolu hastalıkları” konusuna değinilerek hastalıkların sebepleri, 
belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri öğretildi. 

11 Sağlık sınıfında okulun 3.ve 4. Haftalarında Enfeksiyon Hastalıkları 
dersinde “enfeksiyonla ilgili kavramlar ve enfeksiyon zinciri” konularına 
değinilerek mikroorgaizmaların bulaşıcılığı konusunda öğrencilerde 
farkındalık yaratıldı. 

11 Sağlık sınıfında okulun 3.ve 4. Haftalarında Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 
dersinde “kadın ürem sağlığı" hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı.                                     

 FİZİK DERSİ 
 

9.Sınıf: Özkütle kavramı kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklandı. 10.Sınıf: 

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçeleri açıklandı.11.Sınıf: Sürtünmeli 

yüzeylerde hareket eden cisimlerin hareketleri analiz edildi. 12.Sınıf: Öteleme 

ve dönme hareketleri karşılaştırılıp, eylemsizlik momenti kavramı açıklandı. 

  

 

 Aile hekiminizden öğrencilerimiz için doldurtacağınız sağlık formları sizlere 

iletilmiştir. 14 Ekim tarihine kadar tarafımıza iletmenizi rica ederiz. 

 Florürlü vernik uygulaması için gereken izin belgelerini okulumuza iletmeyi 

unutmayınız. 

 1. Sınıf öğrencilerimize 07.10.2019 Pazartesi günü işitme testi yapıldı, sonuçlar 

sizlere ulaştırılacaktır.   

 Hafta içi etütlerimiz her hafta Pazartesi – Perşembe günleri arasında her gün 

tüm sınıflar için yapılmaktadır. 

 



REHBERLİK BİRİMİ 

2-4-5-6-7-8. Sınıflara akran zorbalığı ve sınıf içi ilişkiler konusunda bilgi verildi 

ve fikir alışverişinde bulunuldu. Ortaokul ve lise grubuna benlik saygısı ölçeği 

uygulandı. Sınava hazırlık öğrencileri ve kendi isteğiyle gelen öğrencilere 

haftalık ders çalışma programı pazartesi değerlendirme yapılması koşuluyla 

planlandı. Program oturana kadar haftalık olarak kademe kademe devam 

edilmesine karar verildi. 

 

ALMANCA  

İlköğretim için temel konular olan sayılar ve renkler üzerinde duruldu ve 

bunun dışında öğrencilerle beraber telaffuz çalışmaları yapıldı. 

Ortaokul için Almanca gramer yapısı üzerinde duruldu ve cümle yapıları 

incelendi  

Lise kademesinde ise öğrencilerin bireysel olarak kendilerini tanıtma ve  

Almanca olarak soru sorma ve cevap verme yetileri üzerinde duruldu. 

 

İNGİLİZCE 
 

1. sınıf Yaşadığımız hava koşullarını öğretebilmek adına Weather Conditions 

konusu video ve şarkılar üzerinden gösterildi aynı zamanda bunu resmetleri 

sağlandı. Okulda çok zaman geçirdikleri Classroom Objects işitsel ve sözlü 

olarak ifade edilmesi sağlandı. 

2.sınıf Yaşadığımız hava koşullarını öğretebilmek adına Weather Conditions 

konusu video ve şarkılar üzerinden gösterildi aynı zamanda bunu resmetleri 

sağlandı. Okulda çok zaman geçirdikleri Classroom Objects işitsel ve sözlü 

olarak ifade edilmesi sağlandı. Sınıf kullanacağımız dili öğrenmek adına 

Classroom Language adı altında Simple Sentences( like Close the door, open 

the window, sit down etc.) öğrenildi. 

3. sınıf Weather Conditions konusu video ve şarkılar üzerinden gösterildi aynı 

zamanda bunu resmetleri sağlandı. Numbers ( 100 e kadar) öğrenildi ve simple 

mathematical process sağlanarak gerçek hayata aktarıldı. Subject/Personal 

Pronouns öğrenilerek kendilerini ve başkalarını nasıl ifade edebilecekleri 

gösterildi. 

4. sınıf Weather Conditions konusu video ve şarkılar üzerinden gösterildi aynı 

zamanda bunu resmetleri sağlandı. Numbers ( 100 e kadar) öğrenildi ve simple 

mathematical process sağlanarak gerçek hayata aktarıldı. Subject/Personal 

Pronouns öğrenilerek kendilerini ve başkalarını nasıl ifade edebilecekleri 

gösterildi. 

5. sınıf Hello ünitesi bitirildi. Öğrencilerin kendilerini tanıtma becerileri, okul 

dersleri ve sahiplik zamirleri üzerinden kendilerini ve düşüncelerini ifade 

becerileri geliştirildi. 

9. sınıf 'Be' fiilinin affirmative, negative, interrogative and short answerlı 

cümleler içerisinde kullanımı sağlandı. Have got/ Has got yapısı affirmative, 

negative, interrogative and short answerlı cümleler içerisinde kullanımı 

sağlanarak sahiplik bildiren yapılar gerçek konuşmalara aktarıldı. 

10. sınıf Reading becerisi Real-life heroes textleri üzerinden işlendi. 

11. sınıf Öğrencilerin Likes and Dislikes ünitesi üzerinden sevdikleri ve 

sevmedikleri şeyleri ifade edebilecekleri  phraseler ( I can't stand, I'm really 

keen on etc.) öğrenildi. Bu phraseler Board Game oyunu speaking skills 

etkinliğinde pekiştirildi. Reading çalışması Real-life heroes texti üzerinden 

yapıldı. 

12. sınıf Board Game oyunu ile öğrencilerin Likes and Dislikelarını ifade 

edebilme becerisi speaking etkinliği ile sağlandı. 

 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ 

Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için araştırmaya dayalı uygulama 

sürecinin basamaklarını  eskiz defterinde gösterdik.  3 boyutlu çalışmalara 

başlandı. 2 ve 3 cü sınıflarda yaprak baskısı yapıldı.  

 

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. 

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ 

Anaokulu : 3.hafta Koordinasyon etkinleri yapıldı .4.hafta Parkur etkinlikleri 

yapıldı. İlkokul : 3.hafta el kol koordinasyonu için yakar top oyunu oynandı.. 

4. Hafta denge üzerine parkurlar kuruldu. Ortaokul : 3.hafta futbol da pas 

işlendi ve eğlence maçları yapıldı. 4. Hafta voleybolda parmak pas çalışıldı ve 

eğlence maçları yapıldı. Lise : 3. hafta Voleybolda manşet ve parmak pas 

çalışmaları yapıldı. 4.hafta voleybol eğlence maçları yapıldı. 

Okul takım seçmeleri devam etmektedir. 

FEN BİLİMLERİ – BİYOLOJİ – KİMYA                                                  
  
 

4-A sınıfında fosiller kayaçlar ve dünyanın dönüş hareketi konusu işlendi. 7A 

sınıfı ile   hücre yapısı incelendi. 8A sınıfı ile DNA ve GEN konusu işlendi, 

deneylerle pekiştirilecektir. 9-A sınıfında kimyanın sembolik dili hakkında 

bilgi verildi, örnekler yapıldı. 10-A sınıfında mol kavramı öğrenildi.  11-A 

sınıfında elektronik dizilim öğrenildi. 12-A sınıfında redoks tepkimeleri 

öğrenildi. 5. Sınıf fen bilgisi dersinde;  dünyamız, güneş ve ay hakkında bilgiler 

verildi ve bunların dönme ve dolanma hareketlerinin nasıl gerçekleştiği 

sonuçlarında nelerin meydana geldiği konuşuldu. 6. Sınıf fen bilgisi dersinde 

destek ve hareket sistemi ünitesine geçildi ve kemik çeşitleri görseller 

üzerinden anlatıldı. 9. Sınıf biyoloji dersinde canlıların ortak özellikleri 

örneklerle açıklandı 10. Sınıf biyoloji dersinde mitoz bölünmenin evreleri 

anlatıldı ve video görselleriyle desteklendi 11. Sınıf biyoloji dersinde ise sinir 

sistemi konusu işlenip beyin yapısını pekiştirmek adına öğrencilermizle 

getirmiş oldukları hayvan beyinleri laboratuvar ortamında incelendi ve son 

olarak 12. Sınıf biyoloji dersinde ise DNA ve RNA yapılarının özellikleri 

işlenip ayt sınavında gelebilecek sorular üzerinde duruldu. 

EDEBİYAT DERSİ  

10. sınıf: Hikaye türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verildi ve bu 

hikayeyi inceledikleri diğer metinlerle karşılaştırmaları istendi. Dede Korkut 

Hikayelerinden bir örnek okunarak bu hikayelerin özellikleri ve edebiyat 

tarihindeki önemi açıklandı. 

HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI 

14.10.- 17.10 2019 ETÜT PROGRAMI 
SINIF 

14.10.2019 
Pazartesi 15.10.2019 Salı 

16.10.2019 
Çarşamba 

17.10.2019 
Perşembe 

1-A Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni 

2-A Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni 

3-A Nursel BOZ Şeyda ERSOY Onur HAS Fırat BAKIR 

4-A Birkan ASNA Pınar TAŞDEMİR ŞEYDA ERSOY Birkan ASNA 

5-A Onur Has Elif BABAOĞLU Nursel BOZ Elif BABOĞLU 

6-A Kübra AKSOY Nursel BOZ ELİF BABAOĞLU Onur HAS 

7-A Şeyda ERSOY Onur HAS İrem G. KİRLİ  Can AKSOY 

8-A NUMAN GÜLGÖR Fırat BAKIR ELİZ ÇAKICI KÜBRA AKSOY 

9-A FIRAT BAKIR ELİZ ÇAKICI MELİKE ÖNAL İREM G.KİRLİ 

10-A BAHAR YAYLAGÜLÜ CAN AKSOY FIRAT BAKIR ŞEYDA ERSOY 

11-EA NİKİ ALIPOOR DİDEM KELLECİ BAHAR YAYLAGÜLÜ NUMAN GÜLGÖR 

11-SAY NİKİ ALIPOOR DİDEM KELLECİ BAHAR YAYLAGÜLÜ NUMAN GÜLGÖR 

12-SAY DİDEM KELLECİ KÜBRA AKSOY NUMAN GÜLGÖR BAHAR YAYLAGÜLÜ 

 

 

 


