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Sayın Velilerimiz merhabalar,
Okan Koleji İlkokulu 1. Dönemini gururla tamamladı.
Öğrencilerimiz bu dönem boyunca sanat, spor, sosyal etkinlik ve akademik çalışmalara katıldı.
Öğretmenlerimiz, her sınıf düzeyinde ve her derste, etkili çalışmalarla öğrencilerimizin gelişimini
desteklediler, hayatı daha iyi tanımaları ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeleri konusunda
öğrenme yoldaşı oldular.
Şimdi; Dönem başında planladığımız akademik çalışmaların tamamını gerçekleştirmenin huzurunu
duyarak öğrencilerimizi ara tatile gönderiyoruz.
İki haftalık tatilde çocuklarımız dinlenecek, istedikleri uğraşılara zaman ayırabilecekler. Hazırladığımız
etkinlik önerileri ve kitap okumaları için çocuklarınıza destek vermeniz bizi mutlu edecek, zamanı iyi
değerlendirmeleri, sizlerle güzel anları paylaşmaları onlar için değerli kazanımlar olacaktır. Yöneticiler ve
öğretmenler olarak ve siz velilerimizle işbirliği içinde 2. Dönemi de öğrencilerimizin başarıyla
tamamlayacağına inanıyoruz.
OCAK ayında; Enerji Koruma Haftasını ele aldık, okulumuzun bahçesinde Deniz Papağanı Pafin’i
ağırladık. Yetenekler Sahnede etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öğrendiklerimizi ölçmek için ortak bir genel
değerlendirme yaptık. Son konularımızı işledik.
İşte yazı ve fotoğraflarla Ocak 2017...
Sevgi ve saygılarımızla...
Nükhet YILMAZ
İlkokul Eğitim Koordinatörü

TÜRKÇE
Bu ay Türkçe derslerimizde; yoğun okuma- yazma çalışmalarımıza devam ettik. Artık
okuyoruz. Okumayı çok seviyoruz. Kitapları bitirdikçe mutluluğumuz artıyor. Yazmada da yol
alıyor, gittikçe daha güzel yazıyoruz. Panolardaki yazılarımıza göz atmanız yeter…
2. dönemde daha güzel cümleler kuracak, ifade becerimizi geliştireceğiz.
MATEMATİK
Matematik derslerimizde konularımızı etkin yöntemlerle işledik.
Sevgi vekitaplardan
saygılarımızla…
Kaynak
yararlanırken bir yandan da farklı çalışmalar yaptık ve Morpa Kampüs dijital
Nükhet Yılmaz
ortamını kullandık.
İlkokul Eğitim Koordinatörü
Varlıkların durumlarını belirtebiliyoruz, altında-üstündesağında- solunda gibi…
Sayıları tanıma, okuma, yazma becerimiz tam.
Toplama işlemleri de yapabiliyor, küçük problemler çözebiliyoruz.
Çıkarma işlemini nasıl yapacağımızı da biliyor, işlemler yapıyoruz, mutluyuz!

HAYAT BİLGİSİ
Ocak ayında Hayat Bilgisi dersinde; Temizlik konusunun önemini bir kez daha öğrendik.
Meyve ve sebzelerin mutlaka yıkanması gerektiğini biliyoruz artık.
Yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzeleri mevsimine göre sınıflandırabiliyoruz.
Sağlıklı beslenme için meyve ve sebzelerin mevsimine uygun olarak tüketilmesi gerektiği konusunu
da öğrendik.

BELİRLİ GÜN- HAFTA VE ETKİNLİKLERDEN KARELER

Gezici kitabevi
PAFİN
okulumuzdaydı
. Çok ilginç bir
deneyim oldu
bizler için.
İçinde kitap
okunan ve4
satılan bir
otobüsss

Karne törenimizde büyük sınıflar bizlere çok güzel gösteriler sundular.
Dans grubu harikaydı. Bateri ve piyano eşliğinde şarkı söyleyen arkadaşımızı da çok
beğendik. Onları hayranlıkla alkışladık.

Beklenen gün geldiii...

Şimdi ver elini tatilll!
Her birimiz tatilde ailelerimizle vakit geçirmeye, dinlenmeye ve eğlenmeye zaman bulacağız.
Öğretmenlerimizin zamanımızı verimli geçirmemiz için hazırladıkları önerileri keyifle yapacak
dönüşte her birimiz farklı şeyler sunacak, birbirimizi bilgilendireceğiz.
Kim bilir belki de buluşup birlikte sinemaya- tiyatroya gideceğiz.
Karne günümüzle ilgili fotoğraflarımızı sosyal medyadaki paylaşımlarımızda görebilirsiniz.

