
İ Y İ  E Ğ İ T İ M ,  M U T L U  G E L E C E K .

ÖZ E L  ATA  İ L KO KU LU
2 .  S I N I F  A RA L I K  AY I  BÜ LT E N İ

1. dönemi başarıyla bitirdik. Ara tatil zamanımız geldi. Bu dönemde öğrenmek için başarmak  
için öğrencilerimiz elinden geleni yaptı. başarı tek yönlü değildir. Düzenli çalıştılar, 
ev çalışmalarını yaptılar. Sınıfta da verimli olmak için dersleri güzel dinlediler aktif katıldılar. 
Yeni tecrübeler kazandılar. Doğruyu yanlışı görerek öğrendiler. Öz disiplinle, sevgi saygıyı 
tercih ettiler. Şimdi tatilde güzelce dinlenecekler. Zamanı verimli ve keyifli geçirmelerini 
istiyorum. Aynı inançla 2. dönemde de devam edeceğiz.

Türkçe dersinde MEB Kitabımızdaki konuları okuyarak değerlendirdik. Böylece konuları 
hatırlayarak genel tekrar yapmış olduk. Noktalama işaretleri konusunu pekiştirerek 
örneklendirdik. Kitaptaki değerlendirme sorularını yaparken öğrencilerimiz soru-cevaplara 
etkin katıldı. Deftere yeni yıl konusuna bağlı olarak zaman ve takvim konusunu açıklayarak 
yazdık. Her öğrencimiz kendi hayal gücüyle resimler çizerek sayfasını renklendirdi. Ayrıca 
deftere “Değişik Bilgi” başlığında “Palindrom Kelimeler” konusunu yazdık. Öğrencilerimiz için 
ilgi çekici oldu. Farklı bilgileri ders konularına bağlı olarak vermeyi tercih ediyorum. Ayrıca 
ileriki yıllarda karşılarına çıkacak konularla ilgili kısa bilgiler veriyorum. Böylece hem ilgi 
çekiyor hem merak ediyorlar. Türkçe derslerinin daha keyifli ve tekdüzelikten çıkarmak için 
hikâye kartlarından yararlandık. Kartlarımızdan kelimeler seçtik ve hayal gücümüzle kısa bir 
hikâye oluşturdular. Arkadaşlarıyla paylaştılar. Deftere bunun resmini de çizerek hayal 
gücünün kapısını açtılar. 

Matematik dersimize Ocak ayında yoğun çalıştık. Çarpma konusunu çeşitli örneklerle 
pekiştirmeye devam ettik. Deftere karışık problem örnekleri yazarak, etkin katılımla beraber 
çözdük. Soru çözerken dikkat etmemiz gereken kısımları pekiştirdik. Toplama, çıkarma, 
çarpma içerek karışık işlemlerde örnekler çözdük ve deftere yazdık. ‘’Japon Çarpma İşlemi’’ 
başlığında Japon tekniğiyle çarpma işlemini öğrendik. Deftere renkli tablolar çizerek sayfaları 
renklendirdik. Çarpma konusunda sınıf içi, etkinlikler yaptık. “Çarpım Merdiveni” ile ileri-geri 
ritmik sayma; bölme işleminde geriye doğru çıkarma yapma; çarpmada sayıların katlanarak 
ilerlemesi konusunu oyunla tekrar ettik.

Nesneleri gruplandırma çalışmasıyla bölme işlemine hazırlık yaptık. Bölme işleminin 
mantığını kavrayınca problemlerin çözümü daha kolay oluyor. Zaten matematik dersinde, 
soruları anlama düzeyinde Türkçe dersinin önemli olduğunu düşünüyorum. ‘’Bölme İşlemi’’ 
konusuna geçtik. Deftere açıklamalar ve örneklerimizi yazdık. Bölme işleminde farklı yollar 
kullanmayı tercih ediyorum. Öğrencilerimizin farklı öğrenme alanlarına hitap ederek 
öğrenmeleri benim için önemli. Bölme problemlerini soru-cevap ile etkin katılımla beraber 
çözdük. Bölme konusunda sınıfta keyifli etkinlikler gerçekleştirdik. Önce gofretin işlemini 
yaptık sonra gofreti keyifle yedik. 

Hayat Bilgisi dersinde ‘’Traf ik ve Traf ik İşaretleri’’ konusunu işledik. Traf ik 
işaretleri-levhalarıyla ilgili sayfaları defterimize yapıştırıp boyadık. Anlamlarını yazdık. Ayrıca 
“Hava Durumu” , “Önemli Uyarılar, İşaretler” ile ilgili sayfaları da deftere yapıştırıp boyadık. 
Anlamlarını yazdık. Öğrencilerimiz hayatımızdaki önemli konularla ilgili birer sembol geliştirip 
deftere resim olarak çizdiler. “Traf ik , Acil durumda aranması gereken numaralar, Dikkatli 
kullanıyoruz, Güvenli yerlerde oynuyoruz” konularıyla ilgili ders notlarımızı yazarken 
resimlerle süsledik. Öğrencilerimiz sürece etkin katılarak örnekler verdi. Akıcı ve keyifli 
öğrendik.

2. dönemde de aynı şekilde verimli, motivasyonlu, etkin katılımlarla derslerimize devam 
etmeyi umuyorum. Sevgili sınıf ıma, tatlı öğrencilerime iyi tatiller diliyorum.

ÇARPMA-BÖLME, RİTMİK MERDİVEN
Kazanım: Çarpma işleminin, tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar. Çarpanlar yer 
değiştirse bile sonucun aynı olduğunu bilir. Bölme işleminin geriye ritmik sayarak çıkarma 
işlemiyle bağlantısını kavrar.

Değerli Velilerimiz,

DÜ Ş Ü N M E  B E C E R İ L E R İ

2 n d  G RA D E - F R E NC H  

Nos activités en Janvier sont les suivantes;
■ Projet «Présentoir» Projets et activités de la Fête des enfants et de Pâques.
■ Dire où il/elle habite
■ Nommer des objets de sa chambre.

Au mois de Février; 
■ Les membres de la famille 
■ Dire s’il a des frères ou des sœurs.
■ Présenter sa famille proche

Chers parents, 

Y A ŞA M  B E C E R İ L E R İ

2. sınıf öğrencilerimizle masallardan sahneleri değiştirerek canlandırdık. Hem hayal 
gücümüz harekete geçti hem de başka karakterlerle empati kurmayı deneyimledik.

Ocak ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir; 
■ Kendini tanıtan bir proje sunumu hazırlar.
■ Nerede yaşadığını ve diğer yaşam alanlarını öğrenir.. (kırsal alan, şehir, 
   dağ, deniz… ) odasındaki eşyaların isimlerini öğrenir ve cümle içinde kullanır.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Aile bireylerini öğrenecekler. 
■ Yakın çevresini tanıtan bir yazı yazabilirler.
■ Ailesinde kaç kişi olduğunu detaylı bir şekilde soru - cevap kalıplarını kullanarak 
   cevaplarlar.

Değerli veliler,

B A L M U M C U  Y E R L E Ş K E S İ     0 2 1 2  2 6 6  4 4  4 4     A T A K O L E J İ . K 1 2 . T R
A N A O K U L U  -  İ L K O K U L  -  O R T A O K U L  -  A N A D O L U  L İ S E S İ

  2 n d  G RA D E  -  M I X E D  S K I L L S                                                                    

Throughout January our students studied on;
■ Comprehending the correct usage of capital letters, the period, comma and 
   the question mark in a sentence.
■ Doing peer editing their f riends’ writings in terms of punctuation and 
   capitalization.
■ Learning the features of a fairy tale genre and describing the characters in 
   terms of their eye and hair colour.
■ Learning the features of  the biography genre. 
■ Writing a short biography about someone in terms of his / her job, country, 
   interests, hair & eye colour. 
■ Comprehending the features of a good listener, presenter and present their   
   works accordingly.
■ Reading the following books from Raz-kids indicated in the paranthesis and 
   discussing them in class. (Our Show, Making Music, My Teacher, The Woodsy 
   Band Jam, We Make a Snowman)

During February our students will be able to,
■ Write about someone’s abilities by paying attention to the capitalization and 
   punctuation.
■ Write about their opinions by stating their reasons.

Dear parents,

Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Büyük harf, nokta, virgül ve soru işaretinin kullanımını öğrendiler.
■ Birbirlerinin yazı çalışmalarını büyük harf ve noktalama açısından değerlendirebildiler. 
■ Masal türünün özelliklerini öğrendiler ve kendi karakterini göz ve saç rengi açısından 
   tasvir ettiler. 
■ Biyografi türünün özelliklerini öğrendiler.
■ Bir kişinin işi, ülkesi, ilgi alanları, göz ve saç rengi hakkında kısa bir biyografi yazısı  
   yazdılar. 
■ İyi bir sunucu ve dinleyicinin özelliklerini öğrendiler ve ona uygun olarak çalışmalarını 
   sunabildiler.
■ Raz- kids platformundan okuma çalışmaları yapabildiler ve konuları tartışabildiler.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz,  
■ Bir kişinin yetenekleri hakkında büyük harf ve noktalama kurallarına uyarak 
   yazabilecekler. 
■ Kendi fikirlerini nedenlerini belirterek yazabilecekler.

Değerli veliler,

Ocak ayında koşul yapılarını öğrenir kazanımları doğrultusunda, kodlamadaki koşul 
kavramını kullanarak kendilerini anlatacakları “koşullarla resim” etkinliği yapıldı.
Scratch programında ara yüz tanıtılarak, blok grupların görevleri anlatıldı. Scratch Jr ve 
Scratch programındaki benzerlikler incelendi. Animasyonlar hazırlandı. Karne haftasında 
olacak “Stem sergimiz” için hazırlıklar yapıldı. Havanın itme kuvveti ile ilgili araçlar 
tasarlandı ve makey makey (elektronik) kart kullanarak Scratch programında çeyrek, 
yarım, tam kazanımlarını vermek için animasyon hazırlandı.

KODLAMA ve STEM

Y E T E N E K  B E C E R İ L E R İ

Ocak ayında bol bol top duygusu geliştirici çalışmalar yaptık. Topa daha iyi hakim olmak, 
dengede kalıp düşmemek için de denge çalışmaları yaptık. Denge çalışmaları sadece 
top duygusunu geliştirmekle kalmaz. Denge çalışmaları, eklem algısını arttırarak düşme 
riskini azaltır. Hareket yeteneğini arttırarak hareket halindeki dengeyi de geliştirir. 
1. dönemi bitirdik. Çeşitli oyunlar içinde koşu, denge, esneklik, sürat gibi çalışmalar 
yaptık. Top çalışmalarıyla da 2. dönemin konularının temelini attık. 1. dönemi bitirdik. 
Çeşitli oyunlar içinde koşu, denge, esneklik, sürat gibi çalışmalar yaptık. Top 
çalışmalarıyla da 2. dönemin konularının temelini attık. Sağlıklı, spor dolu tatiller dileriz.

BEDEN EĞİTİMİ

2. sınıf öğrencilerimiz ile görsel sanat farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışma 
yapma ve günlük yaşamından yola çıkarak görsel sanat çalışmasını oluşturma 
kazanımları doğrultusunda, uzay konusu işlenerek üç boyutlu tasarımlar yapıldı. 
Yaratıcılıklarını geliştirmek amacı ile resimlerle bilmece oyunu oynama ve ressamları 
tanıyorum konusu altında ünlü ressam Joan Miro’yu tanıyarak, atık malzemeler ile heykel 
çalışmaları yapıldı.

GÖRSEL SANATLAR

Ocak ayı boyunca öğrencilerimizle aşağıdaki kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yaptık.

■ Kazanım; Ezgi denemeleri yapar.
   Öğrencilerimize farklı enstrümanlar verildi. (Ukulele, Bateri, Piyano ve ritim 
   enstrümanları) Bu enstrümanlar ile o anki duygularını ifade edecek müzikler çalmaları 
   istendi. Daha sonra beraber bir müzik oluşturularak sınıfta seslendirildi.

■ Kazanım; Farklı ritmik yapıdaki ezgilere uygun hareket eder.
   Öğrencilerimize farklı ritimde birkaç müzik seslendirildi. Daha sonra tüm sınıfa 
   farklı ritim enstrümanı vererek farklı ritimdeki müziklere eşlik etmeleri istendi.

■ Kazanım; Müzikteki ses yüksekliklerini fark eder.
   Çevrelerinde duydukları seslerin neler olduğu soruldu. Verilen cevaplardan ince ve 
   kalın olanlar belirlendi ve öğrencilerden bu sesleri taklit etmeleri istendi. Daha sonra 
   taklit etme “ezgili vurmalı çalgılar” kullandırılarak yaptırıldı.

■ Kazanım; Kendi enstrümanını yapar.
   Öğrencilerimizle karton ve kapaklardan el zilleri, su şişelerinden marakaslar ve 
   yoğurt kutularından trampetler yaparak, öğrendiğimiz şarkılara eşlik edip mini bir 
   konser verdik.

MÜZİK

Y A BA NC I  D İ L L E R
2 n d  G RA D E  -  I N T E G RAT E D  S K I L L S

Throughout January our students studied on;
■ Comprehending some vocabulary about music.

■ Reading biographies about famous musicians.

■ Learning past simple irregular verbs.

■ Comprehending possessive pronouns.

■ Revising the structures in unit 4 and 5.

During February our students will be able to,
■ Learn about dinosaurs. 

■ Study on past simple regular verbs.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz,  
■ Dinozorlar ile ilgili bilgiler edinecek.
■ Geçmiş zamanda kullanılan düzenli fiilleri öğrenecek.

Dear parents,

Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Müzik ile ilgili kelimeler öğrendi.
■ Ünlü müzisyenlerin biyografilerini okudu.
■ Geçmiş zamanda kullanılan düzensiz fiilleri öğrendi.
■ İyelik zamirlerini öğrendi.
■ 4. ve 5. ünitenin tekrarını yaptı.

Değerli veliler,

BÖLMEYİ BÖLEREK ÖĞRENİYORUM
Kazanım: Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.

MUTLU MATEMATİK DERSLERİ
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