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Sayın Velilerimiz merhabalar,
19 Eylül’de başladığımız yeni eğitim öğretim yılının ilk ayını dopdolu bir programla geçirdik. Her
sınıf düzeyinde yeni konular ve etkinliklerle zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik doğrusu.
Yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz için zaman çok hızlı aktı.
Sizlere bu bültenimizle, geçtiğimiz haftalar içinde neler yaptıklarına dair ipuçları
vermek, çalışmaların özetini yansıtmak istedik. Önümüzdeki haftalarda da yine pek
çok konu ve etkinlik dolu hareketli günler bekliyor öğrencilerimizi. Sizler aşağıdaki
sayfalara göz atarken, gelecek ay görüşmek üzere diyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla…
Nükhet Yılmaz
İlkokul Eğitim Koordinatörü

Türkçe:
Ders kitaplarımız, çalışma kitaplarımız, yardımcı kaynak
ve okuma kitaplarımızla yoğun bir okuma sürecine
giriyoruz bu yıl. Öğrendiklerimizi Morpa Kampüs ve
Uygun Akademi adlı dijital kaynaklarımızla da
pekiştiriyor, renklendiriyoruz.
Etkinliklerle; okumanın, dinlemenin, konuşmanın, görsel
okumanın kazanımlarına ulaşıyoruz. Ana dilimizin
özelliklerini uygulamalı olarak keşfediyor, bol tekrarlarla
becerimizi geliştiriyoruz. Harf, sözcük, cümle özelliklerini
ve farklılıklarını, çeşitlerini tanıyoruz. Dilimizi
zenginleştiren deyim ve atasözlerine yer veriyor,
okuduğumuz öyküleri yorumlayabiliyoruz. Hafta sonu
ödevlerimizde gördüğünüz çalışmalar, o hafta ele alınan
konuların yansımasıdır.
Matematik:
Doğal sayıların özellikleri ile ilgili konuları ele aldık ilk haftalarda. 2, 3, 4, 5 ve 6 basamaklı doğal
sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirttik.
3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümledik, çözümlemelerin hangi sayıya ait olduğunu
bulduk. Tabii ki işlem ve problem çözme konularımıza da ağırlık verdik. Altı basamaklı doğal
sayıları büyükten küçüğe- küçükten büyüğe doğru sıralama, sayı- şifre işlemleri, problem çözme
gibi konulara eğildik geçtiğimiz haftalarda. Özellikle toplama, çıkarma, çarpma işlemi gerektiren
problemler çözme, problem kurma çalışmalarında beceri kazandık. Verilerden yola çıkarak
problemlerimizi kurduk. Doğal sayılarla çarpma konusunda çarpmanın özelliklerini öğrendik.

Sosyal Bilgiler:
Dersliklerine heyecanla yerleşen ve yeni arkadaşlarıyla tanışan öğrencilerimiz kısa zamanda
birbirlerine uyum sağladılar. İlk kez Sosyal Bilgiler dersi ile karşılaşan çocuklarımız, bu dersin kitap
ve kaynaklarını tanıdılar, içerik hakkında bilgi aldılar. 1. Temamız KENDİMİ TANIYORUM
kapsamında BİREY VE TOPLUM- KÜLTÜR VE MİRAS alt konularını detaylı olarak işledik.

Fen Bilgisi:
Bu derste ilk olarak;
VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ
ÇÖZELİM TEMASI var.
Vücudumuzun destek ve hareketini
sağlayan kemik, eklem, kas ve
iskelet kavramlarını ve bu yapılar
arasındaki ilişkileri öğrendik.
İskelet ve kas sağlığını
etkileyebilecek durumları fark
ettik.
Soluk alıp vermede görevli yapı ve
organları tanıdık, çeşitli
materyallerle modeller yaptık.

Etkinlik sayfaları, dijital platformlar ( Morpa
Kampüs ile Uygun Akademi) ve kitaplarla
bilgilerimizi pekiştirdik.
Yaptığımız modellerin sergisi küçük sınıfların
ilgisini çekti. Soluk alıp verme sırasında havanın
izlediği yolu model üzerinde gösterdik. Fen
laboratuvarında fen bilgisi öğretmenimizle
deneyler yaptık. Kanın vücutta dolaşımını
sağlayan yapı ve organları tanıdık; egzersiz,
soluk alıp verme ve nabız arasındaki ilişkiyi
öğrendik.

BELİRLİ GÜN- HAFTA VE ETKİNLİKLERDEN KARELER:
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.

CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLUYORUZ!

Her dersimizde hareketli
ve enerjik bir ortamımız
var.
Üretiyoruz, sergiliyoruz.
Mutlu oluyoruz!!!

GELECEK HAFTALARDA
GÖRÜŞÜNCEYE KADAR HOŞÇAKALIN...

