




H. İlker DURU
Rota Eğitim Kurumları

İlkokul ve Ortaokul Müdürü

Heyecan ve mutlulukla başladığımız yeni eğitim-
öğretim döneminin ilk iki ayını büyük bir özveriyle
geride bıraktık. Eylül ayında okulumuza yeni
başlayan minik öğrencilerimizin 'oryantasyon
haftası'yla başlayan serüvenimize bugün akademik,
sosyal, sportif ve sanatsal aktivitelerimizle başarılı
şekilde devam etmekteyiz.

Ger ide b ı rakt ığ ımız gün ler i çer i s inde
çocuklarımızın katılımıyla pek çok faaliyet
gerçekleştirdik. Bunlardan biri de öğrencilerimizin
demokrasi ve düşünce özgürlüğü kavramlarını
geliştirmek ve onların okul yönetiminde aktif rol
oynamalarını sağlamak amacıyla her yıl dönem
başında uygulanan 'Okul Başkanlık Seçimi'ydi. 2, 3 ve
4. sınıf öğrencilerimiz bu yıl da okul başkanı ve okul
başkan yardımcısını belirlemek üzere demokratik bir
ortamda seçim sürecini tamamladılar. Oylama
sonucunda en çok oy alan Zeynep ÖZTÜRK okul
başkanı olurken, Murat SOYLU da başkan yardımcısı
oldu. Çocuklarımızın özgüveni yüksek, sağlıklı bir
birey olarak yetişmesi birincil amacımızdır. Bu
uygulamalarla onların birey olma yolunda hayata
attıkları adımları gördükçe gururlanmamak elde
değil! Kendilerini kutluyor, öğrencilerimize
çalışmalarında başarılar diliyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yitirişimizin 77.
yılındayız. Her 10 Kasım Ata'mıza olan sevdayı
hatırlatıyor bize. Ulu Önder'imiz, Ata'mızın emek
verdiği yolda, hiç durmadan yürümek, daimi
hedefimiz olan ilkelerini korumak ve devrimlerini
sonsuza dek yaşatmak yegane görevimiz. Bu
nedenle 10 - 16 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk

Haftası'nı sınıf içi etkinliklerimizle ve okulumuzda
yapılan törenle büyük önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk'ü saygıyla ve minnetle anarak geçirdik. Rota
Eğitim Kurumları olarak Ata'mızı burada da şükranla
anıyoruz.

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor.
Öğretmenlik mesleği, öğrenmenin her daim devam
ettiği, yenilikleri takip etmenin zorunlu olduğu, en
güzeli de sevgi dolu sıcacık bir ortamı olan ve bir
yanınızın hep çocuk kaldığı zengin bir alan.
Yetişt irdiğimiz öğrenci ler in başarı lar ı ve
mutluluklarını görmek ise bu mesleğin en büyük
ödülü. Yarınlarımızın teminatı biricik çocuklarımızı
sevgi ve emekle işleyerek, geleceğe hazırlayan,
onlara eğitim ışığıyla yol gösteren öğretmenlerimiz
her daim takdire layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle
başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü
kutluyor, onlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Tüm öğrencilerimize Rota Kolejli olmanın
getirdiği sorumlulukla, eğitim sürecinde en iyiyi
vermek için çabalıyoruz. Bu çabamızın karşılığını da
onların başarılarıyla alıyoruz. Çocuklarımız
başardıkça bizler de gurur duyuyoruz. Sevgili
çocuklar, sizler biz öğretmenlerin hayat ışığısınız. İyi
ki varsınız! Sizleri çok seviyoruz!
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Coşku ve heyecanla başladığımız yeni eğitim
dönemine öğrencilerimizin gayretli katılımlarıyla
yoğun bir tempoda devam etmekteyiz. Unutmamak
gerekir ki eğitim sürecinin öncelikli hedeflerinden
biri çocuklarımızın kişilik gelişimlerine katkı sağlayan
okul kültürüne uyum sürecidir. Bu süreci yönetmek
en başta ebeveynlerin sonrasında da biz
öğretmenlerin görevidir.

Her anne-babanın ideali, çocuklarını kendi
ayakları üzerinde durabilen, kendine güvenen bir
birey olarak yetiştirmektir. Bunun temelini oluşturan
en önemli beceri de çocuğun kendi davranışlarının
sorumluluğunu alması, sorumluluk bilincine sahip
olmasıdır. Sorumluluklar, çocuğun edindiği yaşamsal
becerileri hayata geçirmesi için önemlidir. Kendi
ihtiyaçlarını tek başına karşılama becerisini kazanan
çocuğun yetişkinlere duyduğu bağımlılık giderek
azalır. Böylece çocuğun kendine olan güveni artar.

Kendimize ve çevremize karşı görevlerimizi ve
yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirme
zorunluluğu olarak tanımlanabilen sorumluk bilinci
aşamalı olarak edinilir. Sorumluluk bilincinin
oluşumunda en büyük rol anne-babanındır. Aile
içinde başlayan sorumluluk gelişimi, çocuğun
sosyalleşmesiyle birlikte girilen her ortamda devam
eder. Bu doğrultuda ebeveynlerimize düşen

görevler; çocuklarından bekledikleri her davranış için
onlara olumlu model olmak, uygun sorumluluklar
verebilmek için çocuğun içinde bulunduğu gelişim
döneminin özelliklerini bilmek, verilen sorumlulukları
yerine getirme sürecinde onlara destekleyici ve
teşvik edici bir tutum sergilemek ve başardıklarını
gördükçe de olumlu geribildirimler vermektir.

Çocuklarımızın sorumluluk bilinci yüksek, başarılı
bir birey olması yolunda onların emeğine, gayretine,
çabasına odaklanmak ve onları başarabileceklerine
inandırmak, biz öğretmenlerin sunduğu en temel
yaklaşımlardır. Sorumluluk bilinci yüksek bireyler
yetiştirmek, öğretmen-öğrenci-aile iletişiminin
güçlü olmasına bağlıdır. Bu nedenle biz eğitimciler
olarak öğrencilerimize sorumluluk duygularını
pekiştirici eğitim programlarımızı uygulamanın yanı
sıra, siz değerli velilerimizle sağlıklı iletişim
kurabilmeyi de son derece önemsiyoruz. “En değerli
varlıklarınız, bizim de en değerlilerimizdir.”

Eğitim sürecine verdiğiniz katkılardan ve bu
süreçte gösterdiğiniz çabalardan dolayı teşekkür
ediyor, başarı dolu bir eğitim-öğretim yılı geçirmeyi
ümit ediyorum.

DEĞERLİ VELİLERİMİZ, SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ

Zuhal SANCAK
Rota Eğitim Kurumları

İlkokul Müdür Yardımcısı
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Değerli Velilerimiz,

Tüm ebeveynler, çocuğunun okul başarısını
arttırmak, çocuğuna yardımcı olmak ve yol
göstermek istemektedir . Bu noktada
unutulmaması gereken, çocuğun sizinle işbirliği
içinde olmadığı durumlarda ve onun itirazlarına
rağmen ona asla yardımcı olamayacağınızdır. Bu
nedenle onun, yapmak istediğiniz yardımlar
konusunda ikna olması ve yapı lacak
düzenlemelere inanıp, sizinle işbirliği yapması
çok önemlidir.

Ebeveynlerin küçük yaşlardan itibaren
çocuklarından büyük başarı beklentisi ve bu
beklenti nedeniyle çocukların yoğun olarak
olumsuz eleştirilere maruz kalması, cezayla
hatta dayakla tehdit edilerek ders çalıştırılması,
çocuğun istenen düzeyde çalışmaması veya
başarısız olması durumunda olumsuz sıfatlarla
(tembel, başarısız, haylaz, akılsız vb.)
yargılanması başarısının ve özgüveninin
düşmesine neden olmaktadır.

Çocuğunuza yardımcı olabilmek için ona
kendi amaç ve isteklerinizi benimsetmeye
çalışmadan, onun kişilik özelliklerini, ilgi ve
yeteneklerini bilmeli, iletişiminizde rahat olmalı,
duygularını ve düşüncelerini dikkatlice
dinleyerek onu anlamalı ve söylemlerinizde
teşvik edici olmalısınız. Çocuğunuzla iletişimde
eksiklerinden ve hatalarından çok yapabildikleri
ve başardıkları üzerine odaklanarak teşvik
etmeli, yapıcı bir tavır içinde kalarak önerdiğiniz
düzenlemelerin çocuk tarafından hayata
geçirilmesinin daha kolay olacağını göz önünde
bulundurmalısınız.

Çocuğun eğitimi üzerinde etkisi olan tüm aile
fertlerinin eğitim hakkındaki görüş ve tutumları
mutlaka tutarlı olmalıdır. Çocuğun ders çalışma

yöntemine müdahale etmemeli ve ona baskı
yapmamalı, hissettirmeden onun sistemli ve
düzenli çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz.
Fiziksel koşullar çocuğun rahatlıkla ders
çalışabileceği şekilde düzenlenmeli, aile
yaşamıyla ilgili gereksiz sınırlamalar ve
değişiklikler yapılamamalıdır. Normal yaşam
düzenini bozmamak çocuğun her şeyin normal
düzeyde olduğu mesajını alması açısından
önemlidir. Böylece çocuk ders çalışırken kendini
rahat hissedeceğinden başarısında bir düşüş
meydana gelmeyecektir.

Çocuğunuz istenen düzeyde çalışmadığında,
sert ve olumsuz bir tutumla karşılaşırsa hem
sizinle iletişimi bozulacak hem de kendine olan
özgüveni azalacaktır. Böyle durumlarda daha
yapıcı bir tavır içinde olumlu pekiştireçler
sunularak çalışma davranışının arttırılabileceği
unutulmamalıdır. Çalışma davranışı konusunda
eleştirel olmak yerine çocuğunuz ile beraber
belirlediğiniz tutum konusunda net ve kararlı
davranmalı, onunla tartışmaya girmemelisiniz.
Başarısızlık ve yapılan işin sonuçları üzerinde
durmak yerine çocuğunuzun başarısının bir ödül
olduğunu, başarılarını takdir ederek kendisine
hissettirmelisiniz.

Çocuğunuzun başarılı ve ona yardımcı olma
konusunda öğretmen, aile ve rehberlik
servisinin işbirliği içinde bulunmasının çok
önemli olduğu göz önde bulundurulmalı, ihtiyaç
duyduğunuz her konuda sınıf öğretmeniniz ve
rehber öğretmeniniz ile iletişime geçmelisiniz.

BÜYÜKLERİNİN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE GELİŞEN ÇOCUK

KASIM 2015 İLKOKUL BÜLTENİ

Nilay SERT
Rehber Öğretmen
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1. SINIFLARIMIZIN KASIM AYINDAKİ
KAZANIMLARI

1. İ sesini dinlemek için hazırlık yaptık.

2. İ sesinin okunuşunu ve yazılışını öğrendik.

3. N sesini dinlemek için hazırlık yaptık.

4. N sesinin okunuşunu ve yazılışını öğrendik.

5. O sesini dinlemek için hazırlık yaptık.

6. O sesinin okunuşunu ve yazılışını öğrendik.

7. R sesini dinlemek için hazırlık yaptık.

8. R sesinin okunuşunu ve yazılışını öğrendik.

9. M sesini dinlemek için hazırlık yaptık.

10. M sesinin okunuşunu ve yazılışını öğrendik.

TÜRKÇE

1. Görev almak istediğimiz kulübü tercih etme nedenimizi açıkladık.

2. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında olumlu değerleri gözetmeyi öğrendik.

3. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında bir görevin tamamlanması için iş birliği yapmayı ve
sorumluluğu paylaşmayı öğrendik.

4. Türk Bayrağı'nı ve İstiklâl Marşı'nı tanıdık ve bunlara saygı gösterdik.

5. Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözlerini kesmeden dinlemeyi öğrendik.

6. Arkadaşlarımız ile benzer ve farklı yönlerimizi fark ettik.

7. Arkadaşlarım ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda yapılması gerekenleri sözlü olarak ifade ettik.

8. Arkadaş edindik ve arkadaşımızla ilgili duygularımızı ona açıkladık.

9. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uymayı öğrendik.

10. Okulda, arkadaşlarımın sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark ettik.

11. Atatürk resmi, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin sınıfta bulunma
nedenleri hakkında sorular sorduk.

12. Atatürk'ün hayatını öğrenmeye çabaladık.

HAYAT BİLGİSİ

1. Rakamları okuyup yazmayı öğrendik.

2. Nesne sayısı 10'dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirleyerek ve bu sayıyı rakamla
yazmayı öğrendik.

3. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik saymayı örendik.

4. 20 içinde geriye birer saymayı öğrendik.

5. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak göstermeyi öğrendik.

MATEMATİK
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

Çocuk ve Çevre

Belirli günün önemini kavradık.
Seçilen tekniği doğru kullandık.
Kompozisyon kurma becerisini geliştirdik.

Belirli günün önemini kavradık.
Seçilen tekniği doğru kullandık.
Kompozisyon kurma becerisini geliştirdik.

Doğa ve çocuk sevgisini duyumsadık.
Seçilen tekniği doğru kullandık.
Hayal gücünü geliştirdik.
Kompozisyon kurma becerisini geliştirdik.

GÖRSEL SANATLAR

Kasım ayında Beden Eğitimi dersimizde, nesne kontrolü gerektiren çalışmalar ile koordinasyon
geliştiren parkurlar yapıldı. Temel hareket becerilerini geliştirici bireysel, eşli ve gruplar halinde eğitsel
oyunlar oynandı.

Yüzme dersimizde, serbest teknik vücut pozisyonu ayak hareketleri  ve nefes çalışmaları yapıldı.

BEDEN EĞİTİMİ

• Ritim Çalışması

• Şarkı Söyleme

Öğretmenim Canım Benim

Şarkı eşliğinde ritim kalıpları ve orff çalgıları ile çalışıldı.

Öğretmenler gününün önemini şarkı eşliğinde kavradık.

Öğretmenim Canım Benim şarkısını öğrendik.

Öğretmenim canım benim, canım benim

Seni ben çok, pek çok severim.

Sen bir ana, sen bir baba,

Her şey oldun artık bana.

Okut, öğret ve nihayet,

Yurda yarar bir insan et.

MÜZİK
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Yapılan etkinlikler: Ritim çalışmaları, 1 ve 2 çizgide duruş, sahne yürüyüş, 3  kol pozisyon, 6 ayak
pozisyondan zıplama, dans koşuları, parmak ucu yürüyüş, sırayla yürüyüş. 10 Kasım Atatürk'ü Anma.

Ritim çalışmaları, sınıf noktaları ve dans figürleri öğretilmesi: Daire, 2 daire çizgi, 2 çizgi, çapraz, galop
ve seksek zıplaması.

BALE

Meses ve Ata Barı oyununun adım çalışmaları yapıldı. Grup ile hareket etme kazanımı sağlandı.

HALK DANSLARI

NE YAPTIK?

NELER YAPACAĞIZ?

Satranç kitabımızdan kale ve filin hareketleri ve nasıl oyundan taş çıkardığı öğrenildi. Sınıfımızda
satranç şarkısı dinlendi ve oyunumuz bize eşlik etti.

Kalan taşlarımızı yani piyon, at, vezir, şahın hareketleri öğrenilecek ve satranç sınıfımıza geçip
taşlarımızla öğrendiklerimizi satranç tahtamızda uygulanacak.

İlerleyen derslerimizde satrancın kurallarını öğrenmeye başlayacağız. Dersimizi zevkli hale getirmek
için satranç videoları izlenecek ve satranç şarkımız bize eşlik edecek. Bir daha ki ayda görüşmek
üzere…

SATRANÇ

02-06 KASIM: Bu hafta atölyemizde bilinen masal kahramanlarını kullanarak yeni masallar
oluşturacağız.

09-13 KASIM: Bu hafta çizgi film kahramanları ile birlikte olacağız. Ülkemize gelen ve bizi mutsuz
etmek isteyen Bay Huysuz ile mücadele edeceğiz.

16-20 KASIM: Masal ülkesine gelen kral her gün yeni yasaklar koyuyor. Ama bizim özgürlüğümüzü
ona vermeye hiç niyetimiz yok. Ama bunu nasıl yapacağımıza hep birlikte karar vereceğiz.

23-27 KASIM: Bir dans gösterisi yapacağız. Seyircilerimiz kendi arkadaşlarımız. Dansın koreografisi ise
bizim yaratıcılığımıza kalmış. Bu haftaki çalışmamızda yaratıcı dans yöntemi ile koreografi çalışmaları
yapacağız.

30 KASIM-04 ARALIK: Orff müzikleri eşliğinde “Ayakkabı Tamircileri” atölyesini uygulayacağız.

YARATICI DRAMA

1) Kişisel bilgisayarın ana parçalarını ve çevre birimlerini tanıdık.

Bilgisayarımın Ana Parçaları -Bilgisayarımın Çevre Birimleri konulu etkinlikleri yaptık.

2) Bilgisayar ve diğer teknolojik araçların doğru kullanımını öğrendik.

“Bilgisayarı Kullanıyorum”, “Bal Özü Topluyorum”, “Herkesin Bir Yuvası Var” konulu etkinlikleri
yaptık.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
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Kasım ayında kitabımızın ikinci ünitesi olan
işlenmiştir. (aile üyeleri) ile ilgili

kelimeleri öğrenilmiştir ve bu konu ile ilgili aktiviteler yapılmıştır.
Kitabımızın üçüncü ünitesi olan ünitesine giriş yapılmış, 'I've got' yapısını
kullanarak yiyecek ve içecekler öğrenilmeye başlanmıştır.

dersinde “At School” kitabımızın “story sentence” cümleleri işlendi. “I
say hello, I write in my workbook, I paint pictures, I read boks, I sing and dance, I play
games, I clean up, I say goodbye” cümleleri öğrenildi.

“Incredible English 1”
mum, dad, grandma, grandpa, brother,

sister, aunt, uncle, cousin

'The School Show'
Family Members

'The Picnic'

Supplementary

İNGİLİZCE

Kasım ayında işlediğimiz Almanca konuları aşağıdadır.

16-20 Kasım tarihleri arasında “Almanca Masal Gösterimi Haftası” olduğu için Almanca masalımız
izletilmiştir.

• Die Schulsachen (Okul eşyaları)

• Farben (Renkler)

ALMANCA
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1. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.

2. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder..

3. Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.

4. Ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır.

5. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması
gerektiğini açıklar.

6. Vücudunun bölümlerini tanıyarak, kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul
eder.

7. Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri
açıklar.

8. Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar, bu planını
uygular

9. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu
değerleri gözetir.

10. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken
nezaket ifadeleri kullanır.

11.Neden dengeli ve düzenli beslenmemiz gerektiğini araştırdık ve anlattık.

12.Milli bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yaptık.

HAYAT BİLGİSİ

1. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

2. Toplamları 20'ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini, çarpma işlemine
dönüştürerek çarpma işlemini yapar.

3. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.

4. Paralarımızı tanır.

5. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.

MATEMATİK

1. Çocuklardan Zarar Gelmez, Yürüyen Köşk, Atatürk'ü Gördüm Düşümde, Atatürk ve Öğretmen ve
Atatürk metinlerini okuduk.

2. Atatürk'ün hayatıyla ilgili araştırmalar yapıp, yazılar paylaştık.

3. Kelimler arası ilişkilendirmeler yapıp yeni cümleler kurduk.

TÜRKÇE

2. SINIFLARIMIZIN KASIM AYINDAKİ
KAZANIMLARI
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• 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

• 24 Kasım Öğretmenler Günü

Çocuk ve Çevre

Belirli günün önemini kavrar.
Seçilen tekniği doğru kullanır.
Kompozisyon kurma becerisini geliştirir.

Belirli günün önemini kavrar.
Seçilen tekniği doğru kullanır.
Kompozisyon kurma becerisini geliştirir.
•
Doğa ve çocuk sevgisini duyumsar.
Seçilen tekniği doğru kullanır.
Hayal gücünü geliştirir.
Kompozisyon kurma becerisini geliştirir.

GÖRSEL SANATLAR

• Havuz da nefes çalışmaları, serbest teknikte vücut pozisyonu ve ayak hareketi çalışmaları yapıldı.

• Öğrencilerin el-göz koordinasyonlarını geliştirici çalışmalar yapıldı.

• Öğrencilerin önceki hareket deneyimleri gibi nesne kontrolü kazanmalarına yardımcı olacak
çalışmalar ardından da hafif nesneler için atma/fırlatma çalışmaları yapıldı (kısa mesafe). Bu çalışma
esnasında atış mesafeleri kademeli olarak arttırıldı.

• Vücut bölümlerinin önce nesnelerle sonra eşli çalışmalarla farkındalık sağlama çalışmaları yapıldı.

• Öğretici-eğitsel oyunlar oynandı.

BEDEN EĞİTİMİ

KASIM 2015 İLKOKUL BÜLTENİ
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Yapılan etkinlikler:

Ritim çalışmaları, 1 ve 2 çizgide duruş, sahne yürüyüşleri, 2 kol pozisyon 6 ayak pozisyonunda
zıplama, dans koşuları, parmak ucu yürüyüş, sırayla yürüyüş.10 Kasım Atatürk'ü Anma.

Ritim çalışmaları, sınıf noktaları ve dans figürleri öğretilmesi: Daire, 2 daire çizgi, 2 çizgi, galop ve sek
sek zıplaması.

BALE

Ata Barı, Çift Jandarma oyunlarının adım çalışmaları yapıldı. Grup olarak hareket etme kazanımı
sağlandı.

HALK DANSLARI

Öğrencilerimiz ile kitabımızdan ilerliyoruz. Şahın rakibinin gördüğü karelere gidemediği ve şah
çekilirken başka bir taş ile oynanmadığı anlatıldı. Bunun yanında notasyonun ne olduğu ve nasıl
tutulması gerektiği anlatıldı. Satranç sınıfımızda notasyon tutarak satranç oynandı.

SATRANÇ

2. sınıflarımız ile kasım ayı boyunca “Duygu Dedektifi” oyunumuzun provalarını yaptık.

YARATICI DRAMA

KASIM  2015 İLKOKUL BÜLTENİ

• Melodika Çalışması

• Şarkı Öğrenme

Biricik Öğretmenim

Daha Dün Annemizin şarkısını melodikayla çalmayı öğrenir.

Öğretmenler gününe uygun şarkı öğrenir.

Şarkı eşliğinde günün anlam ve önemini kavrar.

Daha yaşım dolmadan,

Okula başlamadan,

Tanıtmışlardı seni,

Biricik öğretmenim.

Yazmayı sen öğrettin,

Yaşamı sen bellettin,

Hesabı sen kavrattın,

Biricik öğretmenim.

MÜZİK

Güzel şarkı söylüyor,
Resimler yapıyorum.
Hepsi senin eserin,
Biricik öğretmenim.
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E 2. sınıflarda kasım  ayında  New Friends

ünitesinde
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Supplementary dersimizde de potato pals kitabı serimizin ilk kitabı olan “AT THE STORE” kitabı işlendi.

Alışverişle ilgili olan hedef kelimeler öğrenildi. “At the store” hikâyemizin şarkıları dinlendi ve drama

çalışmalarına yer verildi. Serimizin ikinci kitabı olan “On A Camping Trip” kitabımızın hedef kelimeleri

öğrenildi.

Days of the week / Characters /

Numbers 1-20,  What day is it today? / What's your

favourite day? / My favourite day is… ve Tree

House ünitesinde bed, cupboard, table, shelf, rug,

cushion, chair, sofa, window, picture, mirror, vase,

door, Where is he/she? Is he/she in/on/under the

(furniture)?  yap lar ve kelimeleri üzerinde

durulmu tur. Kelimelerimiz ile ilgili yaz çal malar na

yer verilmi tir. Özellikle “Days of the week” ve

Prepositions” konular n n peki tirilmesi için

ark lar m zdan yararlan larak ö rencilerimizin konular özümsemesine yard mc olunmu tur.

İNGİLİZCE

DIE FAMILIE (AİLE)

•

•

Die Mutter (Anne)

Der Vater (Baba)

Die Schwester (Kız kardeş, Abla)

Der Bruder (Erkek kardeş, Abi)

Der Sohn (Erkek Evlat)

Die Tochter (Kız Evlat)

Der Grossmutter (Büyükanne)

Die Grossvater (Büyükbaba)

Die Eltern (Ebeveyn, Anne ve Baba)

Die Grosseltern (Büyükanne ve Büyükbaba)

•

•

•

•

•

•

•

•

ALMANCA

KASIM 2015 İLKOKUL BÜLTENİ

Bilgisayarın yanlış kullanımından kaynaklanan sağlık problemlerini listeledik.

“Bilgisayar ve Sağlığımız” konulu etkinliği yaptık.

Resim Yapıyorum ünitesine geçtik.

“Tıklama”, “Çift Tıklama”, “Sağ Tıklama”, “Sürükle Bırak”, “Kes”, “Kopyala”, “Yapıştır” işlemlerini

kitabımızdaki etkinlikleri uygulayarak öğrendik.

“Düz Çizgi”, “Dikdörtgen” , “Elips” gibi araçlar ve “Renkle Doldur” aracı kullandırıldı.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
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KASIM  2015 İLKOKUL BÜLTENİ

1. Eksik bırakılan cümleleri uygun kelimelerle tamamlayabiliyoruz.

2. Eksik bırakılan atasözlerinin devamını getirebiliyoruz.

3. Devrik cümleyle cümleler kurabiliriz.

4. Olumlu ve olumsuz cümleler kullanarak metin oluşturduk.

5. Soru cümlesi ve duygu cümlesini öğrendik.

6. Okuduğumuz metinlerin 5N 1 K sorularını cevapladık.

1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz
ve eldeli toplama işlemini yapar.

2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem
sonucu ile karşılaştırır.

3. Toplamları 100'ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden
toplar.

MATEMATİK

1. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul ediyoruz.
2. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun

çözüm yolunu uygularız.
3. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirdik.
4. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade ettik.
5. Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul ettik ve kutlamalar için

alternatifler ürettik.
6. Milli bayramları kutlama nedenini açıklayabiliyoruz.
7. Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiğimiz bilgileri yazılı, sözlü veya görsel

yollarla ifade edebiliriz.
8. Tüketici olarak sahip olduğumuz hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergileriz.
9. Nasıl daha iyi öğrendiğimizi açıklayarak kendimize uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanırız.
10. Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanırız.
11. Okula geliş ve gidişlerimizde kendimizin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik

kurallarına uyarız.
13. Okula geliş ve gidişlerimizde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme

davranışı sergileyebiliriz.
12. Okula geliş ve gidişlerimizde karşılaştığımız kişilerle aramızda çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm

yollarına başvurabileceğini açıkladık.
14. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı

olmalıyız.
15. Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarımızın güvenini kazanırız.
16. Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavradık ve bu ihtiyacın karşılanmasının

önemini belirttik.
17. Hayalimizdeki evi plandık ve sanat yoluyla ifade ettik.
18. Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirttik.
19. Evimizi yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiğimiz yere göre tarif edebiliriz.
20. Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak edip araştırdık.

TÜRKÇE

HAYAT BİLGİSİ

3. SINIFLARIMIZIN KASIM AYINDAKİ
KAZANIMLARI
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• 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

• 24 Kasım Öğretmenler Günü

• Çocuk ve Çevre

Belirli günün önemini kavrama
Seçilen tekniği doğru kullanma
Kompozisyon kurma becerisini geliştirme

Belirli günün önemini kavrama
Seçilen tekniği doğru kullanma
Kompozisyon kurma becerisini geliştirme

Doğa ve çocuk sevgisini aşılamak
Seçilen tekniği doğru kullanma
Hayalgücünü geliştirme.
Kompozisyon kurma becerisini geliştirme

GÖRSEL SANATLAR

Kasım ayında Beden Eğitimi dersimizde, denge, sürat ve hareket   koordinasyonu geliştiren  parkur
tamamlama çalışmalarına yer verildi. Temel hareket becerilerini geliştirici bireysel, eşli ve gruplar
halinde oynayabilecekleri eğitsel oyunlar oynandı.

Yüzme dersimizde, serbest teknik vücut pozisyonu ayak hareketleri ve nefes çalışmaları yapıldı.
Serbest teknik yüzmede, tahta yardımı ile kol tekniği çalışmaları yapıldı.

BEDEN EĞİTİMİ

1. Bireysel olarak ya da gruplar hâlinde maddelerle çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada
sorumluluk üstleniriz.

2.Çevremizdeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırabiliriz.

3.Gözlemlerimiz sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu
çıkardık.

4.Çevremizdeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırdık.

FEN ve TEKNOLOJİ

KASIM 2015 İLKOKUL BÜLTENİ
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Yapılan etkinlikler:
Ritim çalışmaları,1 ve 2 çizgide duruş, sahne yürüşları,2 kol pozisyon 6 ayak pozisyondan zıplama, dans
koşuları, parmak ucu yürüyüş, sırayla yürüyüş. 10 Kasım Atatürk'ü Anma. Sınıf noktaları ve dans figürleri
öğretilmesi: daire,2 daire çizgi,2 çizgi, galop ve sek sek zıplama ,2 çizgi çapraz,, sağ ve sol dönüşler.

BALE

Cemilem oyununun adım çalışmaları ve pekiştirilmesi grup olarak etme kazanımı sağlandı.

HALK DANSLARI

Kasım ayında da derslerimizde 3 taşlı oyun sonlarını işliyoruz. Kale ve vezirle doğru hamleleri
bulacağız. Bu ay ayrıca sınıf içinde yaptığımız maçları tamamlayarak tüm 3. Sınıflar arasında turnuva
yaptık.

SATRANÇ

02-06 KASIM- Bazı denizcilik terimlerini öğrenip, üzerine canlandırmalar yapacağız.

09-13 KASIM- Tarihimizdeki ilk denizcimiz olan Çakabey'in hayatı üzerine canlandırmalar yapacağız.

16-20 KASIM-Piri Reis 'in hayatı üzerine canlandırmalar yapacağız.

23-27 KASIM- “Piri Reis Haritasının Sırrı” atölye çalışmasını uygulayacağız.

30 KASIM- 04 ARALIK- Sadun Boro Kimdir? Hayat Felsefesi? Dünya seyahati üzerine canlandırmalar

yapacağız.

YARATICI DRAMA

KASIM  2015 İLKOKUL BÜLTENİ

• Melodika Çalışması

• Şarkı Öğrenme

Biricik Öğretmenim

Melodika da Küçük Kurbağa şarkısını çalmayı öğrenir.

Öğretmenler gününe uygun şarkı öğrenimi

Şarkı eşliğinde günün anlam ve önemini kavrama.

Daha yaşım dolmadan

Okula başlamadan

Tanıtmışlardı seni

Biricik öğretmenim

MÜZİK

Yazmayı sen öğrettin
Yaşamı sen bellettin
Hesabı sen kavrattın
Biricik öğretmenim

Güzel şarkı söylüyor
Resimler yapıyorum
Hepsi senin eserin
Biricik öğretmenim
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1) Dosyaların ve yazılımların güvenliği için sürekli taşınabilir ortamlarda yedeklenmesi gerektiğini

öğrendik. “Bilgilerimi Saklıyorum” konulu etkinliği yaptık.

2) Dosya ve Klasör arasındaki farklar açıklandı. Dosya, klasör ve kısayol oluşturuldu. Dosyalar isim,

boyut, tür (uzantı vurgulanır) ve değiştirilme tarihi gibi özelliklerine göre düzenletildi ve yeniden

adlandırıldı.

3) “Bitkileri Sınıflandıralım” konulu etkinlik yapıldı.

Kasım ayı içerisinde, kitabımızın ikinci ünitesi

olan “Saturday Morning'' tamamlanmıştır. Bu

ünitede öğrencilerimiz kıyafetlerle (clothes) ilgili

kelimeleri öğrenmişler ve renkleri tekrar

etmişlerdir. Konuyla ilgili soru-cevap etkinlikleri ve

sınıf içi aktiviteler yapmışlardır. Ayrıca ünitemizin

son kısmında yer alan ''Portraits'' konusunda

çevrelerinde gördükleri kişileri tanımlayacak

sıfatları (adjectives to describe people) öğrenip

bunlarla ilgili kendi çizdikleri portre çalışması

üzerine cümleler kurarak öğrendikleri kelime ve

kalıpları pekiştirmişlerdir. Gene hoşlandıkları ya

da hoşlanmadıkları bir şeyi ifade ederken

kullanacakları “I like/I don't like” kalıbını tekrar

etmek amacıyla hayali veya gerçek bir kişiyle bir röportaj (interview) çalışması yapmışlardır.
Supplementary dersinde de “family and friends”ünitesi işlenmiştir.Bu ünitede “mother,

father,sister,baby,boy, girl, grandmother, grandfather “kelimeleri öğrenilmiştir.Bu kelimeleri kullanarak

“How many brothers have you got ?How many brothers has she got?”yapılarıyla soru

sormuşlardır.Bunlara ek olarak “big-small,happy-sad,old-young,small-big,sad-happy,young-old,funny-

sad”gibi zıtlık bildiren sıfatları öğrenmişlerdir.

İNGİLİZCE

Sich kennenlernen ;

Wie heisst du? (Adın ne?)

Wie alt bist du? (Yaşın kaç?)

Wo wohnst du? (Nerede oturuyorsun?)

Woher kommst du?(Nerelisin?)

Freut mich (Memnun oldum)

ALMANCA

KASIM 2015 İLKOKUL BÜLTENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
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KASIM  2015 İLKOKUL BÜLTENİ

Dinleme ve okuma kurallarını uygun metinler işledik.

Okuduğunu anlama çalışmaları yaptık.

Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamladık.

Sütun grafiğini oluşturduk ve yorumladık.

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların
basamak değerlerini belirttik.

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okuduk  ve yazdık.

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümledik.

En çok altı basamaklı doğal sayıları sıraladık.

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yaptık.

MATEMATİK

Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan öğeleri fark ettik.

Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterdik.

Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini
ve Türkiye'yi betimledik.

Milli Mücadele'nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk'ün rolünü fark ettik.

TÜRKÇE

SOSYAL BİLGİLER

Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurduk.

Egzersiz yapmanın vücut sağlığı açısından önemini fark ettik.

Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yaptık ve sonucu tartıştık.

Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını kavradık.

FEN BİLİMLERİ

4. SINIFLARIMIZIN KASIM AYINDAKİ
KAZANIMLARI
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Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları güvenli kullanma
kurallarını uyguladık.

Emniyet kemeri kullanmanın önemini açıkladık.

Trafikte karşılaşabileceği trafikle ilgili öğeleri tanıdık.

Ulaşım türlerini tanıdık.

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Farklı tanım kavram, beceri ve değerlerden yola çıkarak demokrasinin temel özelliklerini kavradık.

Demokrasinin insana ve insan iradesine verdiği önemi fark ederek onu bir yaşam biçimi olarak
benimsedik.

Demokrasiyi, bir yaşam biçimi olarak benimsedik.

Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlerin toplumsal yaşamı zenginleştirdiğini
kavradık.

İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

KASIM  2015 İLKOKUL BÜLTENİ
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02-06 KASIM: Bazı denizcilik terimlerini öğrenip, üzerine canlandırmalar yapacağız.

09-13 KASIM: Tarihimizdeki ilk denizcimiz olan Çakabey'in hayatı üzerine canlandırmalar yapacağız.

16-20 KASIM: Piri Reis 'in hayatı üzerine canlandırmalar yapacağız.

23-27 KASIM: “Piri Reis Haritası'nın Sırrı” atölye çalışmasını uygulayacağız.

30 KASIM- 04 ARALIK: Sadun Boro Kimdir? Hayat Felsefesi Nedir/Nasıldır? Onun dünya seyahati
üzerine canlandırmalar yapacağız.

YARATICI DRAMA

• 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

• 24 Kasım Öğretmenler Günü

• Çocuk ve Çevre

Belirli günün önemini kavradık.

Seçilen tekniği doğru kullandık.

Kompozisyon kurma becerisini geliştirdik.

Belirli günün önemini kavradık.

Seçilen tekniği doğru kullandık.

Kompozisyon kurma becerisini geliştirdik.

Doğa ve çocuk sevgisini duyumsadık.

Seçilen tekniği doğru kullandık.

Hayal gücünü geliştirdik.

Kompozisyon kurma becerisini geliştirdik.

GÖRSEL SANATLAR

KASIM  2015 İLKOKUL BÜLTENİ

Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet'in anlamlarını açıkladık.

Din hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu fark ettik.

Din ve ahlak kavramlarını tanımladık.

Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark ettik.

Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olduk.

Sübhâneke duasını ezbere okuduk ve anlamını söyledik.

İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkına vardık.

İbadet ile temizlik arasında ilişki kurduk.

Beden ve giysi temizliğine özen gösterdik.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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1) Günlük kullanımda oluşan rutin donanım ve yazılım problemlerini belirledik.

2) Bilgisayarın kilitlendiği durumlarda açılıp kapatılması, yazıcı çalışmadığı zaman kâğıt olup

olmadığını ve kabloları kontrol etmemiz gerektiğini öğrendik.

3) “Yazıcı Neden Çalışmıyor?” konulu etkinliği yaptık

4) Tablo Oluşturma konusunda geçildi.

Kelime işlemci programı kullanılarak sınıf listesinin aynısı tablo oluşturularak uygulandı.

Bu ay derslerimizde, 2. hamlede vezir kazanmaya çalışacağız. Bunun için önce 1. hamleleri

bulacağız, daha sonra da 2. hamlede rakip veziri kazanacağız. Bu ay ayrıca 4. sınıflar arası bir yarışma

düzenleyeceğiz.

SATRANÇ

Yüzme dersinde nefes çalışması, serbest teknik vücut pozisyonu ve ayak hareketi
çalışmaları yapıldı.

Öğrencilerin önceki hareket deneyimleri gibi nesne kontrolü kazanmalarına yardımcı
olacak çalışmalar ardından da hafif nesneler için atma/fırlatma çalışmaları yapıldı (kısa
mesafe). Bu çalışma esnasında atış mesafeleri kademeli olarak arttırıldı.

Vücut bölümlerinin önce nesnelerle sonra eşli çalışmalarla farkındalık sağlama çalışmaları
yapıldı.

Koordinasyon gelişmelerini sağlamak amacıyla, parkurlar kuruldu ve öğrencilerin
çabukluğu geliştirildi.

BEDEN EĞİTİMİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

KASIM  2015 İLKOKUL BÜLTENİ

Harmandalı ve Kırmızı Buğday oyunlarının adım çalışmaları yapıldı. Grup olarak hareket etme
kazanımı sağlandı.

HALK DANSLARI
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Kasım ayında 4. sınıflarda kitabımızın 2. ünitesi olan “Art” tamamlanmıştır. Ünitenin kelimeleri olan

meslekler “ teacher, doctor, astronout, artist, scientist, policeman, pilot, dancer, actor, pirate,

footballer, firefighter” öğretilmiştir. Geniş zaman “Simple Present Tense” konusu öğretilmiştir ve

öğrencilerimiz kendi günlük rutinlerine göre olumlu-olumsuz cümleler yaparak ve birbirlerine geniş

zamanlı sorular sorarak bu konuyu pekiştirmişlerdir. Saatler “Times” konusu tekrar edilmiş, ayrıca günlük

rutinler, saatlerini belirterek verilmiştir ve yapılan aktivitelerin saat kaçta yapıldığı sorularak ve

cevaplarla bu iki konu özümsenmiştir. Ünitemizin konuşma etkinliği olan “Speaking Task” (günlük rutin

işler ve saat konusu) sınıf içi etkinliği olarak yapılmıştır. Rakamların yazılışları ve okunuşları tekrar

edilmiştir. Son olarak ünite sonu şarkımızla 2. ünitemiz tamamlanmıştır.

Supplementary dersimizde kitabımızın ikinci ünitesi olan “A Busy Week” tamamlanmıştır. Ünitemizin

kelimeleri “go shopping, do your homework, go for a walk, go for a drive, go for a swim, go for a ride

on your bike, watch a film, listen to music, look at a website on the internet”,  geniş zaman (Present

Simple Tense) cümleleri ile kullanılarak öğretilmiştir. ”like/don't like” ya da “likes/doesn't like” cümleleri

yapılarak bu iki yapı arasındaki fark pekiştirilmiştir. Bu konuların yanı sıra geniş zaman cümlelerinde

kullanılan sıklık zarfları ( Adverbs of Frequency) öğretilmiştir. Ünite sonundaki alıştırmalar yapılarak bu

ünitenin tekrar edilmesi sağlanmıştır ve konuşma aktiviteleriyle bu konular özümsenmiştir.

İNGİLİZCE

Sich kennenlernen:

Wie heisst du? (Adın ne?)

Wie alt bist du? (Yaşın kaç?)

Wo wohnst du? (Nerede oturuyorsun?)

Woher kommst du?(Nerelisin?)

Freut mich (Memnun oldum)

ALMANCA
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