
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   Türkçe: 
Bu ay Türkçe derslerinde, ders kitaplarımız, çalışma kitaplarımız, yardımcı kaynak kitaplarımız ve okuma 

kitaplarımızla yoğun bir okuma, yorumlama, soru sorma ve anlamlı tümcelerle yanıt verme çalışmaları 

yaptık.  Dinleme etkinliğine yer verdik.   

Adlar, adların halleri, yapılarına göre adlar ve 

cümlenin ögeleri konularını  işledik. Türemiş, 

basit ve birleşik sözcükler, yapım ve çekim 

ekleri, ismin halleri konularını işledik.  

Okuduğumuz Efes’in Sırları adlı kitabı 

incelemenin ardından kütüphanemizin davet 

ettiği yazar Koray Avcı Çakman ile söyleşi 

yaptık.  

Öğrendiklerimizi Morpa Kampüs ve Uygun 

Akademi dijital kaynaklarımızla da pekiştirdik.  

Dilimizi zenginleştiren deyim ve atasözlerine 

yer verdik.   

Terim, gerçek ve mecaz anlamlı sözcükler 

konusunu işledik. Konu ile ilgili uygulamalar yaptık.  

 
Merhabalar, 
Okan Koleji İlkokulu olarak;  bu yılı oldukça yoğun geçirdik. Sanat, spor, sosyal etkinlik ve akademik, 
açıdan birbirini izleyen birçok çalışma yaptık. 
Her sınıf düzeyinde yeni konular ve etkinliklerle gerek kitap ve kaynaklardan, gerekse dijital sitelerden, 
kütüphanemizden, laboratuvarımızdan yararlanarak, geziler yaparak dersleri zenginleştirdik. Panolarımızı 
çalışmalarımızla doldurduk.  Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve siz velilerimizle dayanışma içinde 
birçok etkinliği gerçekleştirdik. Biliyoruz ki aktif işbirliği, sorumluluk, merak ve keyif duygusuyla işler 
anlam kazanır. 
Aralık ayında;  Dünya Çocuk Kitapları haftası kapsamında devam eden yazar davetleri( Koray Avcı 
Çakman- Betül Sayın –Nazlı Deniz Güler) , Sadberk Hanım Müzesi, Kartal Halk Ekmek Fabrikası,  
Sancaktepe Bilim Merkezi gezileri, Sihirli Fasulye tiyatrosu, 100. Gün kutlamaları, Okanville kermesi ve 
Yeni Yıl Partisi ile dolu dolu geçti. Sizlere çalışmaların yazı ve fotoğraflarını yansıtarak;  
Okulda neler olduğu konusunda fikir vermek istiyoruz.  
Bu yılı geride bırakırken yeni yılda güzel ve etkili çalışmalarla nitelikli eğitime devam  
edeceğiz.  2017 yılının tüm dünya için barış, huzur ve başarı yılı olmasını diliyoruz.   
Sevgi ve saygılarımızla…  

Nükhet YILMAZ 
İlkokul Eğitim Koordinatörü 
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Metin işleme ve 5N1K çalışmalarına yer verdik. 1. Dönem 2. Türkçe 

sınavını uyguladık. 

“Karışık Hesap” metnini işledik. Anahtar kelimelerle çalışma, 
dinleme,  okuma,  görsel okuma, anlamı bilinmeyen kelimelerle 
çalışma,   metni inceleme, kendini ifade etme (Yazma, Görsel sunu) 
etkinliklerine yer verdik.  

 

 
 
 
 

 
Matematik:  

Üçgen, Kare ve Dikdörtgen açı ölçüleri üzerinde durduk. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını 

öğrendik. Üçgenleri açılarına göre sınıflandırdık.  Açı ölçüleri ile ilgili problemler çözdük.   

Üçgen, kare ve dikdörtgenin açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak çizimlerini yaptık. Açılarına göre 

üçgenler konusu ile ilgili uygulama yaptık. Problemler çözdük.. 

Simetri, Örüntü ve Süslemeler konusunda düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirleyerek çizdik.  

Uygun karesel, dikdörtgensel ve 

üçgensel bölgeleri kullanarak ve 

boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek 

süslemeler yaptık. Matematik 

dersliğinde konu ile ilgili materyalleri 

kullanarak pekiştirici çalışmalara yer 

verdik. 

Zamanı ölçme ve tartma konularını 

işledik. İlgili problem ve alıştırmalar 

yaptık. Morpa Kampüs ve Uygun 

Akademi dijital ortamlarında 

çalışmaları yanıtladık.  Konularla ilgili 

uygulamalar yaptık. 

 

 
 



 

 
  Sosyal Bilgiler:  

“İnsanlar, Yerler ve Çevreler”  temasında; Grafik Çiziyorum ve Çevremi Tanıyorum etkinliklerine yer 
verdik. Çevremi Tanıyorum, Kültürümüzde Yaşayan Çevremiz konularını işledik.  
Doğal ve beşeri unsurların neler olduğunu kavradık. 
Yaşadığım Yer; Yönler konusuna girdik.   
Doğal afetlerin neler olduğunu, doğal afetlerden korunma yollarının neler olduğunu öğrendik. 
Üretim, Dağıtım, Tüketim temasına giriş yaptık. İsteklerim İhtiyaçlarım ve Temel İhtiyaçlarımız 
konularını işledik. Aile bütçesi ve gelir- gider konularına yer verdik. 

 

  Fen Bilimleri: 

“Maddeyi Tanıyalım” konusunu işledik. 
Beş duyu organını kullanarak maddeyi 
niteleyen temel özellikleri öğrendik. Fen 
Laboratuvarında uygulamalarla bilgilerimizi 
pekiştirdik.  Maddenin suda yüzme ve 
batma, suyu çekme ve çekmeme özellikleri 
ile ilgili deneyler yaptık.  
KÜTLE konusunu işledik. Farklı maddelerin 
kütle ve hacimlerini ölçme ile ilgili Fen 
Laboratuvarında.  
Fen öğretmenimiz ile birlikte deneyler 
yaptık. 

 
 
 
HACİM konusunu işledik. Ölçülebilir 
özelliklerini kullanarak maddeyi 
tanımladık. Konu ile ilgili deneyler 
yaptık. 
 
 
 

 
 
ISINMA VE SOĞUMA -   HAL DEĞİŞİMLERİ      
Maddelerin ısınıp-soğumasına yönelik deneyler 
yaptık. Maddelerin ısı etkisiyle hal 
değiştirebileceğine yönelik deneyler yaparak  
sonuçlarını  yorumladık. 
 

 



 

 

BELİRLİ GÜN- HAFTA VE ETKİNLİKLERDEN KARELER 

 

 

 

Sadberk Hanım Müzesi’ni 
ziyaret ettik. 
Kültürel zenginliklerimizi 
far ettik. Geçmişimiz 
hakkında bilgilendik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yeni yıl panosunu  
Hep beraberce emek vererek  
oluşturduk.  
Yeni yıl dileklerimizi yazdık. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tutum Yatırım ve Türk 
Malları Haftası 
 ile ilgili etkinliğe katıldık.  
Ülkemizde yetişen, üretilen 
ürünlerden 
 örnekler gördük.  
Ulusal ekonomimizin 
gelişmesi  için 
 yerli üretimin desteklenmesi 
gerektiğini kavradık.  

  



 

  

Her yıl olduğu gibi 
yine Aralık ayında 
Okanville 
etkinliğimiz vardı.  
Getirdiğimiz 
ürünlerle Sosyal 
Sorumluluk 
projelerimize katkı 
sağladık.  
Yabancı dilde 
alışveriş etme 
becerimizle gurur 
duyduk. Renkli 
geçen gün sonunda 
Lösev için bağış 
toplamış olduk.  

    
 
 
“ Çin Kültürü ve Çince” festivaline 
katıldık. Ünivers,itemizin 
öncülüğünde gerçekleşen bu 
etkinlik, Türkiye’de bir ilkti. 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 Yağmur Ezgi Bak,  
 Çince şarkısıyla 
 izleyenlerden büyük alkış aldı. 
Vokalde Tunç Özdamar ve  
Derin Kaya vardı.  

 
 

Atamız için 

hazırladığımız 

şiir 

dinletisindeyiz. 



 

Yeni yıl için 
sınıf 
panomuzu 
hazırlamıştık. 
Yeni yıldan 
beklentileri
mizi 
yazmıştık. 
 
 
 
 
 
 
 

Yılın son okul gününde 
düzenlenen yeniyıl 
partisine katıldık.  
Eğlenceli dakikalar 
yaşadık,   birbirimizin yeni 
yılını kutladık, iyi 
dileklerde bulunduk. 
Şarkılar söyledik, dans 
ettik. 5. Sınıf 
öğrencilerinden bir 
grubun dansını keyifle 
izledik. Yeni yıl pastası 
yedik veee salonumuzda 
güzel bir film izledik.  
 

 
 

 


