
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 L A R  Ş U BAT  AY I  BÜ LT E N İ

2. döneme heyecanla başladık. Şubat ayında gün sayımız az olmasına rağmen verimli bir ay 
geçirdik. Sağlık açısından da sıkıntımız olmadı. Sınıf mevcudumuz tamdı. Bu da bizi ayrıca 
çok mutlu etti. Okulumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerimize etkinliklerle devam ediyoruz.

Matematikte ilk dönemde öğrendiğimiz konuların tekrarıyla başladık. Çeşitli örneklerle, 
örnekler üzerinden konuları pekiştirdik. Bölme konusunda problemler çözdük. Bölme 
işleminin sağlamasını yaparken çarpma işlemi kullanıldı. İşlemlerde tersine sağlama 
mantığını kavramaya çalıştık. Bunun problemlerle ve çeşitli örneklerle pekiştirilmesine devam 
edeceğiz. Bölme işlemini beraber farklı yollarla yaptık. Çıkarma işlemi ve geriye ritmik sayma 
yaparak sonuca ulaştık. İşlemlerimiz görsellerle süslenerek desteklendi. Bütün, yarım ve 
çeyrek konusunu işledik. Ek kaynaklardan deftere çalışmalar yapıştırarak cevapladık, boyadık, 
sayfalarımızı renklendirdik ve konuları zenginleştirdik. Öğrencilerimizin etkin katılımıyla 
çeşitli problemler çözdük.

“Geometrik Şekiller” konusunu bitirdik. Üçgen, kare ve dikdörtgenin özelliklerine göre 
problemler oluşturduk. Beraber çözdük. Geometrik şekillerin çevresini hesaplama konusuna 
giriş yaptık ve örnek sorular çözdük. Konuyu zamanla diğer konularla genişleterek 
pekiştirmeyi uygun buluyorum. Geometrik şekillerle farklı yapılar oluşturduk. Öğrencilerimiz 
şekilleri kullanarak kendi çizim kompozisyonlarını yaptı. “Geometrik Cisimler” konusunun 
ders notlarını deftere yazdık. Sınıftaki materyallerle inceledik. Kenar (ayrıt), köşe ve şekil-cisim 
farkını soru cevaplarla paylaştık. Cisimlerde “Yer, Yön, Konum ve Büyüklük” konusunu deftere 
örneklerle yazarak işledik. “Doğru, Doğru Parçası, Işın, Nokta” konusunu işledik. 3. sınıfa 
hazırlık olması açısından bazı konuların, tanımların hissettirilmesinden yanayız. Bunun çok 
faydası olacağını düşünüyoruz. “Simetri” konusunu işlerken ek kaynaklardan örnekleri deftere 
yapıştırdık. Etkin katılımla konuya örnekler verildi. “Örüntüler” konusuna daha önce giriş 
yapmıştık. Konuyu genişleterek deftere örneklerle açıklamalar yazıldı. Öğrencilerimiz kendi 
örüntülerini kurallarıyla oluşturdu.

Türkçe dersinde “Ad (İsim)” konusuna geçiş yaptık. Deftere konu detaylı bir şekilde ve 
örneklerle yazıldı. Öğrencilerimiz örneklere etkin katılım gösterdi. Alt başlıklarda bol örnekler 
verildi. Ek kaynaktan deftere fotokopi yapıştırarak metin inceleme çalışması yapıldı. Sözlük 
çalışması yaparak, kelimelerin anlamlarını bulduk ve yazdık.

Hayat Bilgisi dersinde önceki konularımızı sohbet havasında tekrarladık, pekiştirdik. Traf ikte 
karşılaştığımız işaretlerden bazıları ile ilgili deftere çalışma yaptık. Çalışmada hem levha 
bilgisini hem de levha şekilleriyle geometrik şekiller konusunu birleştirdik. 

Günlük hayatımızın her safhasında “Matematik, Türkçe ve Hayat Bilgisi” konuları karşımıza 
çıkıyor. Çocuklarımızı konulara etkin katmamızın çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Örneğin 
alışveriş yaparken 4 işlemi çocuklarla beraber uygulamanız matematik endişesi olan 
çocuklara iyi gelecektir. Çarpım tablosundaki ritmik saymaları, katlanarak artmayı alışverişte 
uygulatarak işlemleri normalleştirebiliriz. Problemlerin günlük hayatımızda olduğunu ve 
aslında farkında bile olmadan çözümler ürettiğimizi bilmelerinde fayda var. Mutfakta 
bütünleri bölerken bunun kesirlere örnek olduğunu bilen çocuklar mantığı rahat kavrıyor. 
Biz sınıfta bunlarla ilgili pek çok örnekler ve etkinlikler yapıyoruz. Konunun mantığının 
kavranması uygulamayı kolaylaştırır ve hızlandırır. Ad (İsim) başlığı altında özel ad ve tür 
adlarına günlük hayatımızdan örnekler verebiliriz. Hayat Bilgisi zaten hayatın içindeki bilgiler. 
Siz değerli velilerimizin desteği için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz dikkatli, 
algıları açık çocuklar. Derslerimiz keyifli ve akıcı geçiyor.

Defter düzeni de bizim için çok önemli. Defterlerin temiz ve düzenli olması öz disiplini 
artırmakta. Ayrıca öğrencilerimizin defterleri ilkokul yıllarının hatırası olarak saklanmasını 
tavsiye ediyorum. Defterlere baktıkça verimli, başarılı çalışmalarını, emeklerini görerek 
mutlulukla anımsayacaklardır. 

Havaların ısınmasıyla enerjimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bahar dönemimizin 
verimli, uyumlu ve mutlu geçmesini temenni ediyoruz. 

KONU: Geometrik Şekiller
Kazanım: Geometrik şekillerden kendi ürettiği yapılar oluşturur. Yapıları kompozisyon olarak 
resmeder.

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 Février sont les suivantes; 
■ les membres de la famille. 
■ dire s’il a des frères ou des sœurs.
■ présenter sa famille proche.

Au mois de Mars; 
■ apprendre les noms des animaux.
■ nommer les animaux domestiques.
■ nommer les parties du visage.
■ identifier des accessoires, des signes particuliers.
■ exprimer ses émotions.

Chers parents, 

Y A ŞA M  B E C E R İ L E R İ

2. sınıf öğrencilerimizle ormanda uyuyan ayı oyunu oynadık. Uyuyan ayının yanından 
sessizce tekli ve takım halinde geçmeye çalışan diğer çocuklar hem değişik hayvanlar 
olup onları tanıdılar hem de birlikte bir iş yapmaya çalışarak dikkat yeteneklerini 
geliştirip birlikte bir şey başarma duygusunun güzelliğini tattılar.

Şubat ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir:
■ Aile bireylerini öğrenir. 
■ Yakın çevresini tanıtan bir yazı yazabilir.
■ Ailesinde kaç kişi olduğunu detaylı bir şekilde soru - cevap kalıplarını 
   kullanarak cevaplar.

Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ hayvanları tanıyacak ve isimlerini öğrenecekler.
■ evcil hayvanların yaşam alanlarını öğrenecekler.
■ vücudun bölümlerini tanıyacak ve cümle içinde gösterebilecekler.
■ duygu ve hislerini açıklayabilecekler.

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 February 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.
■ writing about someone’s abilities by using “can, good at, bad at”.
■ analyzing “ Toy Story” book and presenting the poster that they have created 
   about it. 
■ brainstorming on being a hero.
■ supporting ideas by giving reasons.
■ reading the following books from Raz-Kids indicated in the parenthesis and 
   discussing them in class. (What is at the zoo?, My Pet Dinosaur, Who Wants to 
   Play Basketball?, Many Kinds of Dinosaurs, Pick me!, All About Spiders)

During March our students will be able to
■ talk about someone’s day by using the sequencing words.
■ create a fact card about a country’s information.

Dear parents,

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ büyük harf, nokta, soru işareti, virgül ve ünlem işaretinin kullanımını öğrendiler, 
■ birbirlerinin yazı çalışmalarını büyük harf ve noktalama açısından değerlendirebildiler, 
■ “can, good at, bad at” yapılarını kullanarak bir kişinin yetenekleri hakkında yazabildiler,
■ “Toy Story” kitabını analiz ettiler ve ilgili kitap hakkında bir poster hazırlayıp sundular,
■ kahramanlık ile ilgili tartıştılar,
■ düşüncelerini nedenleri ile birlikte belirttiler,
■ Raz-Kids platformundan okuma çalışmaları yapabildiler ve konuları tartışabildiler.

Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ bir kişinin günlük hayatı hakkında sıralama belirteçlerini kullanarak konuşabilecekler,
■ bir ülkenin bilgilerini içeren bilgi kartları hazırlayacaklar.

Değerli veliler,

Scratch programında, blok grupların görevleri anlatıImaya devam edildi ve “Yakalama 
Oyunu” tasarlanarak hazırlandı. Lego Spike Essential ile “Ağaç Ev Kampı” tasarlanarak 
programlandı. STEM dersinde güvenli hayat konusu işlendi. “Enerji nedir tanımlar. 
Kinetik ve potansiyel enerjinin tanımını yapar. Gerekli yükseklik hesaplamalarını yapar. 
Alınan yol ve geçen zamanı ölçerek cismin hızı ile ilgili yorum yapar. Ağırlığı gerekli 
aletleri kullanarak ölçer birimleri ile yazar. Proje için ihtiyaç duyulan temel süreçleri 
açıklar. Tasarımın fayda ve risklerini değerlendirir. Mühendislik tasarım döngüsünü 
kullanır. Ürünün prototipini hazırlar” kazanımları doğrultusunda araştırmalar yapıldı ve 
Zip-Line ile yolculuk projesi için tasarım yapıldı.

KODLAMA ve STEM

Y E T E N E K  B E C E R İ L E R İ

2. dönem takım sporlarına giriş yapacağız. Şubat ayına basketbol ile başladık. 
Derslerimizi teorik olarak, oyun kurallarını anlatıp, maç 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 olacak. Ardından voleybol branşına geçiş yapacağız. 

BEDEN EĞİTİMİ

2. sınıf öğrencilerimiz ile görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını 
kullanma kazanımları doğrultusunda Ressamları Tanıyorum konusu altında ünlü ressam 
Joan Miro gibi düşünerek çalışmalar tasarladık. Diğer ressamımız Salvador Dali’yi 
tanıyarak hayatını öğrendik. Daha sonra farklı teknik ve yöntemler kullanarak çeşitli 
çalışmalarını yaptık. Ressam Joan Miro konusu tamamlanarak çalışmalarımızı sergiledik.

GÖRSEL SANATLAR

2. 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 olduğu 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.

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 February our students studied on
■ comprehending some information about dinosaurs.

■ learning past simple regular verbs.

■ writing and talking about past events by using past simple regular verbs.

■ using adjectives to describe characteristics.

During March our students will be able to
■ continue to learn past simple regular and irregular verbs.

■ learn about free time activities.

Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ geçmiş zaman düzenli ve düzensiz fiilleri öğrenmeye devam edecek,
■ boş zamanlarda yapılan aktiviteleri öğrenecek.

Dear parents,

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ dinazorlar ile ilgili bilgiler edindi,
■ geçmiş zaman düzenli fiillerini öğrendi,
■ düzenli fiilleri kullanarak geçmiş zamanda gerçekleşen olaylardan bahsetti,
■ sıfatları kullanarak karakteristik özelliklerden bahsetti.

Değerli veliler,

KONU: Traf ik Levhaları ve Geometrik Şekiller
Kazanım: Traf ik kurallarına uyar. Traf ik levhalarını tanır. Traf ik levhalarının şekillerinin 
hangi geometrik şekil olduğunu bilir.

KONU: Mutluluk Şiirleri, Mutluluk İçimde.
Kazanım: Noktalama işaretlerine dikkat ederek şiir yazar. Yazdığı şiiri görsellerle destekler.

KONU: Nokta, Doğru, Doğru Parçası, Işın
Kazanım: Nokta, Doğru, Doğru Parçası, Işın tanımlarını bilir, gösterir.

KONU: Okulumuzda Hayat
Kazanım: Okul destek hizmetlerini ve birimlerin görevlerini bilir. 


