İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA İ L KO KU LU
1 . S I N I F L A R Ş U BAT AY I BÜ LT E N İ
Değerli Veliler,
Şubat ayı itibarıyla tamamlanmış ders kazanımları ve yapılan çalışmalar
aşağıda belirtilmiştir.
TÜRKÇE
Okuma hızının artırılması için öykü kitaplarımız okundu. Okuduğumuz öyküler
kütüphanemizde yorumlanıp hikaye kavram haritasıyla pekiştirildi. Öykü
kapaklarını yapıp hayal güçlerini kullanarak görsel olarak sundular.
■ Belli bir konuda konuşma yaparak kendilerini ifade ettiler
■ Dikte çalışmalarında noktalama işaretlerine dikkat ederek yazdılar.
■ Belirli gün ve haftalara yönelik görsel tüm çalışmalar sınıf ve
koridor panolarında sergilendi.
Dilbilgisinde kelimeleri hecelerine ayırıp, kaç hece olduğunu sınıf içinde
etkinlik yaparak gösterdiler.
MATEMATİK
■ “Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen
toplananı bulur” kazanımı doğrultusunda öğrencilerle sınıf içi çalışmalar yapıldı.
Öğrencilerimiz bilinmeyen toplananla ilgili problemini yazıp modelleme yaptılar.
Sınıf içinde anlatım yaparak çözdüler. Matematik derslerimizi materyallerle yapıp
kendi yaşantılarından somut örnekler verdiler Matematik derslerinde GEMS ve
yaratıcı öğrenme biçimiyle öğrencilerimiz aktif hale getirildi.
■ Kavramların değerlendirilmesi öğretmen gözlemi ve öğrencilerin ders esnası ve
sınıf içi performansları dikkate alınarak yapılmıştır.
■ Çalışkan Yayınları Ders Kitapları ve MEB Ders Kitapları aracılığıyla tüm konuların
pekiştirme etkinlikleri öğrenciler taraf ından ev ödevi olarak yapılmıştır.
HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE;
■ “Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.”
■ “Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.”
Sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili öğrencilerimizle birlikte sandviçlerimizi
yemekhanede birlikte yaptık. Dengeli beslenme için tüketmemiz gereken temel
bitkisel ve hayvansal besinler vurgulandı. Dengeli beslenirken yiyecek ayırt etmeme,
kaynağı belli olmayan gıdalar ile açıkta ve/veya sokakta satılan gıdalar, gazlı içecekler
vb. tüketiminin sağlığa zararları üzerinde duruldu. Sınıf içi etkinlikler yapıldı.

Y A BA N C I D İ L L E R
1 s t G RA D E - I N T E G RAT E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout February our students studied on
■ learning vocabulary about living things.
■ comprehending the differences between saying “There is” and “There are”.
■ learning prepositions of place. (on, in, under, next to).
■ using the Present Simple Tense in afﬁrmative and negative sentences.
■ speaking on what activities they can do with f riends.

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ canlı varlıklar ile ilgili kelimeler öğrendi,
■ “There is” ve “There are” arasındaki farkları öğrendi,
■ Yer edatlarını öğrendi. (üstünde, içinde, altında, yanında),
■ Present Simple Tense kalıbının olumlu ve olumsuz yapılarını kullandı,
■ arkadaşları ile yapabildikleri aktiviteler hakkında konuştu.
During March our students will be able to
■ make sentences about the things they like or don’t like.
■ learn about “have” and “has”.
Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ sevdikleri ya da sevmedikleri şeyler hakkında cümleler kuracaklar,
■ sahip olmak ile ilgili kelimeler öğrenecekler.

1 s t G RA D E - M I X E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout February our students studied on
■ learning how to use commas.
■ identifying question marks and capital letters.
■ talking and answering the questions about school activities.
■ reading the following books f rom Raz-Kids indicated in the parenthesis and
discussing them in class. (Lazy Lulu, Fireﬂy, Pond Life, All About Earthworms,
Games We Play, You and I)

Değerli velilerimiz,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ virgülün nasıl kullanılacağını öğrendi,
■ büyük harf ve soru işaretini doğru yerde kullanmayı öğrendi,
■ okul etkinlikleri hakkında soru sordu ve cevap verdi,
■ Raz-Kids platformundan okuma çalışmaları yapabildi ve konuları tartışabildi.
During March our students will be able to
■ talk about physical similarities and differences.
Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ fiziksel benzerlik ve farklılıklardan bahsedecekler.

YAŞAM BECERİLERİ
1. sınıf öğrencilerimizle kukla oynatmaca, kukla ile sohbet oyunlarımızı oynadık. Kukla
oynatan çocuklar ses değişikliği yaparak kendilerindeki farklı sesleri deneyimlediler ayrıca
kendilerinin dışında bir karakteri canlandırarak empati duygularını geliştirecek çalışmalar
yaptılar.

DÜ Ş Ü N M E B E C E R İ L E R İ
KODLAMA ve STEM
Şubat ayında “Yönergeleri takip eder ve sıralı, mantıksal işlemler yapar”, “Gerekli olan kod
bloklarını kullanarak oyun oluşturur ve arkadaşlarıyla paylaşır” kazanımlarıyla code.org kare
karalama oyunu oynandı. “Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.”
“Veri türlerini açıklar” kazanımlarıyla veriler konusunda çocukların günlük hayatlarına dair
örneklerle konu zenginleştirildi ve “Diş Doktoru Mehmet Bey’in Muayene Görseli ve
Kek Yapıyoruz” vb. etkinlikleri ile sabit ve değişkenler konusu pekiştirildi. Mind Robot ile
Resim Çizme etkinliği yapıldı. “Hareket yönünü motorun kodlanmasıyla nasıl
değiştirebileceğinin farkına varması” kazanımı ile; Lego Spike Essential ile “Dönme Dolap”
tasarlanarak programlandı.

YETENEK BECERİLERİ
BEDEN EĞİTİMİ
2. dönem takım sporlarına giriş yapacağız. Bu ay, basketbol ile başladık.
Derslerimizi teorik olarak, oyun kurallarını anlatıp, maçlar izleyerek hem de
uygulamada top sürme, paslaşma gibi çalışmalarla geçireceğiz. Atlama, koşu,
esneklik gibi koordinasyon geliştirici çalışmalarımıza da devam edeceğiz.
Mart ayının ortasına kadar derslerdeki ana konumuz basketbol olacaktır.
Ardından voleybol branşına geçiş yapacağız.

GÖRSEL SANATLAR
1. sınıf öğrencilerimiz ile görsel sanat çalışmalarında “Çevresindeki objeleri ve
f igürleri gözlemleyerek çizimlerini yapma” ve “Üç boyutlu çalışma oluşturma”
kazanımları doğrultusunda, ressamları tanıyorum konusu altında ünlü ressam
Salvador Dali’yi tanıyarak hayatını öğrendik. Daha sonra farklı teknik ve
yöntemler kullanarak çeşitli çalışmalarını yaptık. Ressam Joan Miro konusu
tamamlanarak çalışmalar sergide sergilendi.

MÜZİK
1. sınıf öğrencilerimizle Şubat ayı boyunca aşağıdaki kazanımlar doğrultusunda
çalışmalar yaptık.
■ Kazanım: Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder.
İlk olarak öğrencilerimize çevrelerindeki varlıkların neler oldukları soruldu. Daha sonra
hızlarının ne olduğu soruldu. Verilen cevaplar doğrultusunda varlıkların hızları taklit
edildi. Son olarak sınıf ikiye bölündü. Her grup 4’er varlık belirleyerek karşılıklı olarak
müzik eşliğinde varlıkların hızlarını taklit etti. (Tavşan, kaplumbağa vb.)
■ Kazanım: Müziklere uygun hızda hareket eder.
Öğrencilerimize farklı ritimde birkaç müzik dinletildi. Dinletilen müziklere uygun
hareket etmeleri istendi. (Dans etmek, enstrüman kullanmak vb.)
■ Kazanım: Müzik türlerini tanır.
Öğrencilerimize müzik türü hakkında ne bildikleri soruldu. Verilen cevaplar
doğrultusunda farklı türde müzikler dinletildi. Son olarak sınıf 2 gruba ayrıldı.
Her gruba 2’şer tane farklı türde müzik dinletilerek hangi türe ait oldukları soruldu.
■ Kazanım: Oluşturduğu ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.
Bir önceki ay öğrencilerimizle yaptığımız karton ve kapaklardan el zilleri,
su şişelerinden marakaslar ve yoğurt kutularından trampetlerle öğrendiğimiz şarkılara
eşlik ederek mini bir konser verdik.
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