İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA O R TAO KU LU
6 . S I N I F L A R O C A K AY I BÜ LT E N İ
TÜRKÇE
1. dönemi öğrencilerimizle yaptığımız Ata-x etkinliği ile bitirdik. Şubat ayı itibarıyla
2. döneme güzel bir başlangıç yaptık. 2. döneme “Metinde Anlam” ünitesiyle giriş yaptık;
ünitemizin içindeki metnin konusunu, ana f ikrini, anahtar sözcüklerini bulma ve başlık
belirleme gibi konuları işledik. Bunun yanı sıra dil bilgisi konusu olarak da “Sıfat
Tamlamaları” konusunu işledik. İşlediğimiz konulara göre sınıf içi etkinlikler
gerçekleştirdik. Mart ayı itibarıyla ise metni çözümleme ve zamir konularına geçeceğiz.

MATEMATİK
Şubat ayında sınıflarımızda ondalık gösterim problemleri ve oran konusunu işledik.
Konu sonlarında öğrendiklerimizi dijital platformlardaki sınıf içi yarışma uygulamaları ile
eğlenerek pekiştirdik. Mart ayında matematiğin en fazla kullanılan konularından biri olan
denklemlerin temeli cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. Matematik atölyesinde
şif releme yöntemlerini işledik ve uygulamalarımızdan birini güneşli havalardan da
faydalanarak bahçemizde yaptık.

FEN BİLİMLERİ
4. ünite: Madde ve Isı. Maddelerin ısıyı iletme özellikleri bakımından sınıflandırılması,
binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, ısı yalıtımının önemi, yakıt türleri, yakıtların
kullanım amaçları, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları konuları işlendi.

SOSYAL BİLGİLER
6. sınıflarda bu ay 4. ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum konusu işlenmiştir. Telif ve patent
hakkının ne olduğu açıklanarak bunların önemi belirtildi. Korsan ürün almanın kişiye ve
devlete zararları açıklandı. Orijinal ve bandrollü ürün almanın faydaları açıklandı.
Kaynakların ülke ekonomisindeki yeri üzerinde duruldu. Kaynakların bilinçsiz kullanımı ve
sonuçları belirtildi.
Bu ay tamamlanan kazanımlar
■ SB.6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin
gerekliliğini savunur.
■ SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
■ SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.

Y A BA N C I D İ L L E R
6 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 about holidays and traveling.
■ talking about obligation, prohibition and advice.
■ revising vocabularies about types of holidays, equipment, traveling.
■ preparing a presentation about an adventure sport.
■ revising vocabularies about types of holidays, at the hotel, equipment.

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ tatil ve seyahat hakkında konuştular,
■ izinler, zorunluluklar ve tavsiyeler üzerine konuştular,
■ macera sporları hakkında bir sunum hazırladılar,
■ tatiller, ekipmanlar, seyahatler hakkında kelime tekrarları yapıldı.
During March our students will be able to
■ talk about relationships with family and f riends.
■ describe people, things and places.
■ talk about pets.
■ talk about crime and criminals.
■ learn about solving crimes.

Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ aile ve arkadaşları hakkında konuşacaklar,
■ yerler, insanlar ve eşyalar hakkında konuşacaklar,
■ evcil hayvanlarla ilgili konuşacaklar,
■ suçlar ve suçlularla ilgili konuşacaklar,
■ suçları çözmeyle ilgili terimler öğrenecekler.

6 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
■ learning about and practicing using because of and due to.
■ practicing writing a paragraph about reasons.
■ brainstorming and outlining a paragraph that explains the reasons for something.
■ 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 how to write about effects by reading a sample passage.
■ practicing writing sentences that introduce or explain the effects one thing has on
another.
■ using __ has __ effects on __; there are __ effects of __; so; as a result; therefore;
and thus.
■ In March, students will be able to learn about and practice using present perfect tense,
to practice writing a paragraph about effects.

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ because of ve due to kalıplarını öğrendiler ve pratiğini yaptılar,
■ sebep ilişkileri üzerine paragraf yazma çalışmaları yaptılar,
■ bir şeyin sebebini açıklayan beyin f ırtınası ve anahat çalışmalarını yaptılar,
■ yazılan paragraf ı, gözden geçirdiler,
■ yazdıkları paragraﬂarı sundular. Arkadaşlarının metinleri hakkında ﬁkirler söylediler,
■ konu ve amacı açıkladılar,
■ örnek metni okuyup etkinin nasıl yazılacağını öğrendiler,
■ bir şeyin başka bir şey üzerindeki etkisini öğrenip yazma pratiği yaptılar,
■ __ has __ effects on __; there are __ effects of __; so; as a result; therefore; and thus gibi
yapıları öğrendiler,
■ Mart ayında öğrencilerimiz Present Perfect Tense yapısını öğrenip yazma pratikleri yaparken
etki üzerine paragraf yazma pratiği yapacaklar.

6 t h G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Février sont les suivantes:
■ Demander et dire le prix. (Faire les courses)
■ Lire et comprendre les étapes d'une recette de cuisine.
■ Les quantités (un kilo, un morceau..)
■ Conjuguer les verbes au présent

Değerli veliler,
Şubat ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir:
■ Alışveriş kalıplarını öğrenir, cümle içinde kurabilir.
■ Örnek bir yemek tariﬁ metnini inceler. Ona benzer bir yemek tariﬁ sunumu yapar.
■ Miktar belirten terimleri öğrenir. (bir kilo, bir parça …)
■ Birinci grup ﬁilleri şimdiki zamanda çekimler.
Au mois de Mars;
■ Faire des exercices sur les connecteurs logiques
■ Placer des adverbes dans une phrase.
■ İndiquer et demander une direction
■ Savoir conjuguer le verbe devoir
■ İndiquer avec quel moyen de transport on peut se déplacer
Mart ayı boyunca öğrencilerimiz:
■ Bağlaçlar ile ilgili aktiviteler yapabilecekler.
■ Bir cümlede zarﬂarı bulabilecekler.
■ Yol tariﬁ kalıplarını öğrenecek ve cümle içinde kullanacaklar.
■ Devoir ﬁilinin çekimini yapabilecekler.
■ Sık kullandığı ulaşım araçlarını açıklayan cümleler kurabilecekler.

G Ö R S E L SA N AT L A R
6. sınıf öğrencilerimiz ile “bir sanatçının eserlerinde seçtiği konuyu, kullandığı malzeme ve
tekniği açıklama ve sanatçıların niçin sanat eseri oluşturduklarını tartışma” kazanımları
doğrultusunda, 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 çoksesli 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
Şubat ayında Robotik Kodlama dersinde öğrencilerimiz, “Değişken kavramını açıklar.
Değişkeni kurallarına göre tanımlamayı bilir. Temel değişken tiplerini açıklar. Kod blokları
kullanarak değişken tanımlar. Karar-şart yapılarını kullanım amacını kavrar. If koşul yapısını
açıklar ve programlamada kullanır”. Kazanımları doğrultusunda Arduino devre
elemanlarından butonu tanıdılar ve butonu kullanarak devre kurup programladılar. Ardunio
devre elemanlarından buzzer nesnesini tanıdılar. Lego Spike Prime ile renk sensörünü
kullanarak çizgilere tepki veren bir sürüş modeli yapılarak çizgi izleyen araç tasarlandı ve
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 Turnuvasında maçlarına başladı.
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