İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA O R TAO KU LU
5 . S I N I F L A R Ş U BAT AY I BÜ LT E N İ
TÜRKÇE
Şubat ayında 5. sınıflarımızla “Noktalama İşaretleri” ünitesine başlangıç yaptık.
Öğrenmelerini ezberci anlayıştan uzaklaştırmak adına kompozisyon defteri edinmelerini
sağlayarak öğrenmiş oldukları noktalama işaretlerini metinler üzerinde uygulayıp kalıcı
öğrenme ortamları oluşturmuş olduk. Yeni okuma kitabımıza başlayarak okuma
becerilerine yönelik kazanımları elde etmiş olduk. Şubat ayı ÜDS'lerimizi uygulayıp
çözümlemelerini gerçekleştirdik.

MATEMATİK
5. sınıf öğrencilerimizle paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterdik.
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirip
bu gösterimleri birbirine dönüştürdük. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen
çoklukları karşılaştırdık. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulduk.

FEN BİLİMLERİ
Öğrencilerimizle Şubat ayı başında birinci dönemi tekrar ederek derslerimize başladık.
Tatilde yaptığımız tekrar soruları ile birinci dönemde öğrendiğimiz bilgilerimizi hatırladık.
4. ünitemize geçiş yaptık. Maddenin hallerini ve bu haller arasındaki geçişlere verilen
isimleri öğrendik. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz erime, donma, buharlaşma
kavramları yanında yoğuşma, süblimleşme ve kırağılaşma kavramlarını öğrendik.
Bu olaylara günlük yaşantımızdan örnekler verdik. Bunun yanında erime, donma ve
kaynama noktalarının maddeyi ayırt etmekte bize yardımcı olabileceğini öğrendik.
Mart ayında ise ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki farkları öğrenerek 5. ünitemize geçiş
yapacağız.
SOSYAL BİLGİLER
5. sınıflarda bu ay 4. ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum işlendi. İcat, Keşif, Mucit ve Kaşif
kavramları açıklanmış ve örnekler verildi. Teknoloji ve teknolojik ürünlerin toplumsal
hayata etkileri açıklandı. Sanal ortamda ve internet kullanımında nelere dikkat etmemiz
gerektiği üzerinde duruldu. Bilim insanlarının ortak özellikleri belirtildi.
Bu ay tamamlanan kazanımlar
■ SB.5.4.1. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.
■ SB.5.4.2. Sanal ortamı güvenli kullanmaya önem gösterir.
■ SB.5.4.3. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki
etkisini tartışır.

Y A BA N C I D İ L L E R
5 t h 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
■ talking and writing about special moments, festivals, injuries and parts of bodies.
■ describing festivals and teen problems.
■ speaking about past events and advices.
■ In March, students will be able to talk about communication by using past perfect.

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Özel anlar, festivaller ve vücudun bölümleri hakkında yazdı ve konuştular,
■ Festivalleri ve ergenlik problemlerini anlatmayı öğrendiler,
■ Yakın geçmiş ve tavsiyeler hakkında konuştular,
■ Martta ise, iletişim hakkında konuşacaklar.

5 t h G RA D E - M I X E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout February our students studied on
■ revising and editing the ﬁrst draft individually or with help f rom peers and/or
the instructor.
■ presenting the ﬁnished paragraph.
■ commenting on classmates’ paragraphs.
■ introducing the topic and learning goals.
■ learning about and practicing giving opinions by comparing two things.
■ learning how to compare and give opinions.
■ reading and outlining a sample passage.
■ learning about and practicing using don’t have to; while; and comparison structures with
forms of to be.
■ reviewing the grammar concepts.
■ brainstorming and outlining a paragraph about whether it is better to be a kid or an adult
or about a different comparison.
■ In March, Students will be able to revise and edit the ﬁrst draft individually or with
help f rom peers and/or the instructor and present the ﬁnished paragraph and comment
on classmates’ paragraphs.

Değerli velilerimiz,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz:
■ Yazılan paragraf ı, gözden geçirdiler.
■ Yazdıkları paragraﬂarı sundular. Arkadaşlarının metinleri hakkında ﬁkirler söylediler.
■ Konu ve amacı açıkladılar.
■ iki şeyi kıyaslayarak ﬁkir beyan etmeyi öğrendiler ve pratiğini yaptılar.
■ nasıl kıyaslama yapılacağını ve nasıl ﬁkir beyan edileceğini öğrendiler.
■ Örnek metni okuyup anahat çalışması yaptılar.
■ don’t have to; while; ve karşılaştırma yapıları olan to be kullanımlarını öğrendiler.
■ Gramer konularını gözden geçirdiler.
■ Bir yetişkin mi yoksa bir çocuk olmanın mı daha iyi olduğunu ifade eden beyin f ırtınası
ve anahat çalışmalarını yaptılar.
■ Mart ayında yazılan paragraf ı gözden geçirecekler. Yazdıkları paragraﬂarı sunacaklar.
Arkadaşlarının metinleri hakkında ﬁkirler söyleyecekler.

5 t h G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Février sont les suivantes;
■ Parler de son temps libre et de ses loisirs préférés
■ Compter les nombres et dire les heures .
■ (Quelle heure est-il?)
■ Parler de sport (Vive le sport)

Değerli veliler,
Şubat ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir:
■ Boş zaman aktivitelerinden bahseder.
■ Saatleri öğrenir ve saati söyler.
■ Sporların adlarını öğrenir. Ve sevdiği spor aktivitelerini söyler.
Au mois de Mars ;
■ Demander et dire quels sports on aime et quand on fait du sport.(20.Tous à l'aire de jeux)
■ Apprendre la durée et les adjectifs.(18.Un,deux,trois, 31.Voyager)
■ Lire et répondre une carte d'invitation (32.Le pique-nique)
■ Acheter dans un magasin (4. Comment je m'habille?)
■ Demander et dire le prix( 9.Organiser une fête ,22.Le bal masqué

Mart ayı boyunca öğrencilerimiz:
■ Hangi sporu yapmayı sevdiğini söyleyecekler.
■ Sıfatları öğrenir ve onlarla ilgili cümleler kuracaklar.
■ Bir davet kartına cevap yazabilecekler.
■ Mağazada alışveriş diyaloğu oluşturabilecekler.
■ Fiyatı soracak ve söyleyecekler.

G Ö R S E L SA N AT L A R
5. sınıf öğrencilerimiz ile sanat malzemelerini kullanarak rölyef veya heykel oluşturma ve
geçmişte ve günümüzde yapılmış olan sanat eserleri arasındaki farklılıkları söyleme
kazanımları doğrultusunda, seramik kil hamuru ile üç boyutlu yaratıcı heykel çalışmaları
renklendirildi ve tuval çalışmaları yapılmaya başlandı.

M ÜZ İ K
■ Kazanım: Çalgı gruplarını tanır.
Öğrencilere “Çalgı Grupları nelerdir?” Sorusu soruldu. Gelen cevaplar doğrultusunda konu
ile ilgili bilgi verildi. Sınıftaki enstrümanlardan örnekler gösterilerek enstrümanlar
tanıtıldı. Son olarak Her Yönüyle Müzik Kitabı’ndan Sayfa 12 ve 13’teki alıştırmalar
bilgisayardan dinletilerek, duydukları sesin hangi enstrümana ait olduğu soruldu.
Minik bir soru etkinliğinin ardından ders sonlandırıldı.
■ Kazanım: Klasik Batı Müziği hakkında bilgi sahibi olur.
Klasik Batı Müziğinin tanımı yapıldı. Müzik sınıf ındaki panodan Bestecilerin fotoğrafları
gösterilerek kısa kısa hikayeleri anlatıldı. Kısa kısa en ünlü besteleri dinletildi ve
15 dakikalık videoları izletildi.
■ Kazanım: Marş Öğrenir.
18 Mart Çanakkale Zaferi töreni için çok sesli olarak üç şarkı belirlendi ve öğle aralarında
çalışılmaya başlandı.

R O B O T İ K KO D L A M A V E S T E M
5. SINIF
Şubat ayında Robotik Kodlama dersinde öğrencilerimiz, “Small Basic programında
koşul-şart ifade komutlarını kullanmayı öğrenir” kazanımı doğrultusunda koşulları
öğrendiler ve programlarını oluşturdular. “Sensör kavramını kavrar ve kullanır, renk sensör
kavramını açıklar. Bir modelde renk sensörünü kullanır ve programlar, işbirlikli grup
çalışması yapılır” kazanımları doğrultusunda; Lego Spike Essential ile renk sensörü
kullanılarak “Büyük Otobüs” tasarımı yapıldı ve yeşil durakta durması için gerekli
kodlamalar yapılarak programlandı. Jiroskop sensörü ile “İnanılmaz Labirent” tasarlanarak
programlandı.

BEDEN EĞİTİMİ
Eşli oyunlar ile antrenman yapar: Şubat ayında birbirleri ile eşleşen öğrencilerimiz takım
sporları (hentbol,voleybol,basketbol) temel uygulamalarını gerçekleştirdiler. Lokomotor
becerilerden koşma, tek ayak zıplama ve geçiş etkinlikleri yaptılar ve temel atletik
becerilerden çeviklik ve reaksiyon oyunları oynadılar. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizden oluşan
Küçük Kızlar Voleybol Takımımız İlçe turnuvasına katıldı.
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