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Sayın Velilerimiz,
Kış mevsimini Şubat ayı ile birlikte uğurladık. Artık bahar günleri başladı.
Günlerin uzaması ve aydınlanması ile çocuklarımız zorlanmadan uyanabilecek,
okula daha güzel bir enerjiyle gelecekler. Teneffüslerini bahçede geçirecek, açık
havanın keyfini çıkaracak ve mutlu olacaklar.
Şubat ayının kısalığına bir de sömestri tatili günleri eklenince geriye çok az okul
günü kaldı. Buna rağmen yeni konular ve etkinliklerle dolu dolu geçti günler.
Bültenimizle, geride bıraktığımız haftaların özetini yansıtmak, sizleri
bilgilendirmek istedik. Önümüzdeki haftalarda yine etkinlik dolu hareketli günler
bekliyor bizi.
Mart sonunda görüşmek üzere…
Sevgi ve saygılarımızla…
Nükhet YILMAZ
İlkokul Eğitim Koordinatörü

TÜRKÇE
Bu ay Türkçe derslerimizde;






Yazılı Anlatım
Sebep – Sonuç İlişkisi
Karşılaştırma Cümleleri
Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler
Önem Belirten İfadeler konularını işledik.

Şubat tatilinde okuduğumuz ‘Adından Belli Kuşlar Köyü’ adlı
kitabımızın tanıtım sunumlarını izledik. Tatil sırasında
öğrencilerimizin yaptığı kalemlik örneklerini inceledik.
‘Tombik Balık Mutluluk
Peşinde’ kitabımızı
okuduk.
Nükhet
YILMAZ
Kütüphane saatimizde
yarım
İlkokul Eğitim
Koordinatörü
kalan bir hikâyeyi tamamlama çalışması yaptık.

MATEMATİK
Matematik derslerimizde konularımızı, yaptığımız etkinliklerle ve Matematik laboratuvarımızdaki
materyallerimizle eğlenceli şekilde işledik.
Kaynak kitaplardan yararlanırken bir yandan da farklı çalışmalar yaptık ve Morpa Kampüs dijital
ortamını kullandık.

Tartma

Paralarımız

Zaman Ölçüleri konularını işledik. Aynı zamanda ‘Dört İşlem’ ve ‘Kesirler’ konularıyla ilgili
pekiştirme çalışmaları yaptık.

HAYAT BİLGİSİ
Şubat ayında Hayat Bilgisi dersinde; ara tatil süresince gezdiğimiz yerleri tanıttığımız ve
yaptığımız faaliyetleri anlattığımız sunumlarımızı keyifle izledik. Öğrencilerimizin hazırladıkları
yiyeceklerin tariflerini iştahla dinledik.
Velimiz Yoshinori Moriwaki’nin öğrencilerimiz için hazırladığı ‘Deprem’ konulu seminere katıldık.
Bu etkinliklerin yanı sıra aşağıdaki konuları işledik.









Sorunumu Çözebilirim
İletişim Türleri
Birlikte Daha Kolay
Planlı Olalım
Paramı Harcarken
Buna Hakkın Var mı?
Atatürk ve İnsan Hakları
Uygun Davranışlar

FEN BİLİMLERİ
Şubat ayında Fen Bilimleri dersinde, laboratuvarımızı yaptığımız deneylerle etkin bir şekilde
kullandık. Öğrencilerimiz Canlı ve Cansız Varlıklar konusuyla ilgili ‘Maya Deneyi’ ve ‘Fasulye
Çimlendirme Deneyi’ yaptılar. Aynı zamanda da aşağıdaki konuları işledik.







Ses Kaynakları ve Ses Kirliliği
Canlı ve Cansız Varlıklar
Canlı ve Cansız Varlıkların Özellikleri
Doğal ve Yapay Çevre
Çevre Temizliğinin Önemi

