ÖZEL OKAN İLKOKULU
2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
.
Sayın Velilerimiz merhabalar,
Okan Koleji İlkokulu olarak; 2016 yılının kasım ayını da yoğun bir gündemle geride bıraktık.
2016- 2017 Eğitim Öğretim yılı akademik takvimimizde yer alan tüm çalışmaları gerçekleştirdik.
Her sınıf düzeyinde yeni konular ve etkinliklerle zaman adeta bir rüzgâr gibi geçti. Yönetici, öğretmen ve
öğrencilerimizle aktif bir işbirliği, sorumluluk ve keyif duygusuyla yaşadık kasım ayını.
Bültenimizde; 10 Kasım Ata’yı Anma Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 20 Kasım Çocuk Hakları günü,
Dünya Çocuk Kitapları haftası kapsamında yazar davetleri, Kızılay haftası, Atatürk konulu şiir dinletisi,
Dolmabahçe Sarayı Müzesi ve Harbiye Askeri Müze gezileri ile işlenen konular hakkında kısa bilgi ve
görseller paylaşacağız.
Önümüzdeki haftalarda yine pek çok konu ve etkinlik bekliyor bizi.
Sizler bültene göz gezdirirken gelecek sayıda görüşmek üzere diyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla…
Nükhet Yılmaz
İlkokul Eğitim Koordinatörü

Türkçe:
Ders kitaplarımız, çalışma kitaplarımız,
yardımcı kaynak ve okuma kitaplarımızla
yoğun bir okuma, yorumlama, soru sorma ve
anlamlı tümcelerle yanıt verme çalışmaları
yaptık. Öğrendiklerimizi Morpa Kampüs ve
Uygun Akademi dijital kaynaklarımızla da
pekiştirdik, renklendirdik. Yaptığımız
etkinliklerle; okumanın, dinlemenin,
konuşmanın, görsel okumanın kazanımlarına
ulaştık. Güzel ana dilimizin özelliklerini biraz
daha tanıdık, uygulamalı olarak keşfettik.
Dilbilgisi konularını ele aldık. Dilimizi
zenginleştiren deyim ve atasözlerine yer
verdik. Efes’in Sırları adlı kitabı severek
okuduk, kitapla ilgili inceleme ve poster
çalışmalarımızı sergiledik. Yazarımızla
söyleşiyi önümüzdeki günlerde
gerçekleştireceğiz.
Türkçe “Dersinde Kitap İnceleme” etkinliği
kapsamında “Gökyüzünde Balonlar” kitabıyla
ilgili çalışmalar yaparak okul panosunda
sergiledik.

Matematik:
Doğal sayılarda bölme işlemi
üzerinde durduk. Verilerden yola
çıkarak sütun grafiği oluşturarak
yorumladık.
Geometrik şekillerden, kare,
üçgen ve dikdörtgeni
isimlendirmeyi öğrendik. Açı ve
açı ölçmeyi, çizmeyi işledik.
Açılarla ilgili problemler çözdük.

Sosyal Bilgiler:
BİREY VE TOPLUM - KÜLTÜR VE MİRAS konularını
işlemeye devam ettik. İNSANLAR, YERLER VE
ÇEVRELER konusuna girdik. Kroki çizdik, krokileri
yorumladık, yön bilgilerimizi pekiştirdik.
Sosyal Bilgisi dersi “Milli Mücadele” kazanımı
kapsamında “Tarihte Atatürk” konulu kronoloji
çalışmasına yer verdik. Öğrencilerimiz yaparak ve
yaşayarak öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Fen Bilimleri:
Kuvvet hareket konusu içinde özellikle mıknatısları ve özelliklerini tanıdık.
Deneylerle konuyu pekiştirdik. Kendi mıknatıslarımızı oluşturduk
Maddeyi Tanıyalım konusuna girdik. Maddenin hallerini deneylerle gözlemledik.

Fen Bilimleri dersinde Maddeyi Tanıma,
Maddenin Özellikleri ve Suyun Hal Değişimi ve Suda Batan ve Batmayan Maddelerle ilgili
deneyler yaptık. Fen Bilimleri öğretmenimiz İrem Hanımın bilgilerimizi pekiştirdik.

BELİRLİ GÜN- HAFTA VE ETKİNLİKLERDEN KARELER
10-16 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Atatürk’ü Anma Töreninde katıldık. Atatürk’ü
tanımak ve anmak amacıyla duygularımızı yazılı olarak ifade edip pano hazırladık.

Atamız için
hazırladığımız
şiir
dinletisindeyiz.

Sınıf panomuza
Atamız için
hissettiklerimizi
yazdık;
SEVGİMİZİ ve
SAYGIMIZI…

“24 Kasım Öğretmenler Günü” için sınıf içi
çalışmalar ve pano hazırlığı yaptık. Yaptığımız
çalışmalar tüm öğretmenlerimizi çok mutlu etti.
Öğretmenlerimize mutluluk hissettirmek bizim
için gurur vericiydi.

Çocuk Hakları Günü” kapsamında
öğrencilerimiz hazırladıkları pankartlarla okul
koridorlarında, konferans salonunda yapılan
etkinliklerde görev alarak haklarına sahip
çıkmaları için arkadaşlarının bilinçlenmesine
katkıda bulundular.

Çocuk Kitapları haftası etkinliği kapsamında yazar
Rıfat BATUR ile yapılan etkinliğe katıldık.

.

Öğrencilerimizin Türkiye genelinde
“ Su Her şeydir” konulu resim yarışmasında
dereceye girmeleri Görsel Sanatlar ders
öğretmeni gibi diğer tüm öğretmenlerimizi
gururlandırdı.
Yaptıkları çalışmalarla ödül almaları gurur vericiydi.

