İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA O R TAO KU LU
7. S I N I F L A R Ş U BAT 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 yanında dil bilgisi konusu olarak da “Yapısına Göre
Fiiller”i işledik. Yapısına göre f iiller ile alakalı sınıf içi dinleme etkinliği gerçekleştirdik.
Mart ayı itibarıyla ise metni çözümleme ve f iilde anlam kayması konularını işleyeceğiz.

MATEMATİK
Şubat ayında sınıflarımızda günlük hayatta fark etmesek bile sıklıkla kullandığımız
oran-orantı konusunu işledik. Konu sonlarında öğrendiklerimizi dijital platformlardaki
sınıf içi yarışma uygulamaları ile eğlenerek pekiştirdik. Mart ayında yüzdeler ve doğruda
açılar konularını işleyeceğiz. Matematik atölyesinde şif releme yöntemlerini işledik ve
uygulamalarımızdan birini güneşli havalardan da faydalanarak bahçemizde yaptık.

FEN BİLİMLERİ
4. ünite Saf Madde ve Karışımlar: Molekül yapı, saf maddeler, element, bileşik ve
formülleri konuları tekrar edildi. Karışımlar, çözeltiler, karışımların ayrılması konuları
işlendi. Elementlerin simgelerini oyunlarla öğrendik.

SOSYAL BİLGİLER
7. sınıflarda bu ay 3. ünite: İnsanlar, Yerler ve Çevreler konusu bitirildi. 4. ünite: Bilim,
Teknoloji ve Toplum konusuna geçildi. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü üzerinde durulup,
bu özgürlüğün hangi durumlarda kısıtlanabileceği belirtildi. Yazının icadı ve sonrasında
gelişen olaylar ve çeşitli alfabeler anlatıldı. Yazının önemi anlatıldı. Türk-İslam bilim
adamları ve eserleri tanıtıldı.
Bu ay tamamlanan kazanımlar
■ SB.7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde
ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.
■ SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve
sürekliliği inceler.
■ SB.7.4.2. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine
katkılarını tartışır.

Y A BA N C I D İ L L E R
7 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 health problems.
■ reporting what somebody else has said.
■ understanding speciﬁc detail in different types of text.
■ listening for speciﬁc details and talking about extreme sports.

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ sağlık problemleriyle ilgili konuştu,
■ bir başkasının söylediği cümleyi rapor etti,
■ farklı metin türlerinde belirli ayrıntıları anladı,
■ ekstrem sporlar hakkında konuştu.

Throughout March our students will be able to
■ talk about different forms of communication.
■ change active sentences into passive sentences.
Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ farklı iletişim biçimleri hakkında konuşacak,
■ etken cümleleri edilgen yapıya çevirecek.

7 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 making suggestions,
■ reading a sample essay that makes suggestions and completing an outline of
the sample essay.
■ practicing writing sentences that suggest something and using there are ways to
make __; it would be __ to __; for/to __, we can __; and but so is __,
■ reviewing the grammar concepts and brainstorming and outlining an essay giving
suggestions about how to improve a place.
■ In March, students will be able to revise and edit the ﬁrst draft individually or with help
f rom peers and/or the instructor, present the ﬁnished essay and comment on
classmates’ essays.

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz:
■ Yazılan paragraf ı gözden geçirdiler.
■ Yazdıkları paragraﬂarı sundular. Arkadaşlarının metinleri hakkında ﬁkirler söylediler.
■ Konu ve amacı açıkladılar.
■ Nasıl tavisyede bulunulması gerektiğini öğrendiler.
■ Tavsiye üzerine yazılmış örnek makeleyi okudular ve örnek makalenin ana hattını
tamamladılar.
■ Tavsiye cümlecikleri yazma pratiği yaptılar ve there are ways to make __; it would be __
to __; for/to __, we can __; and but so is __ yapılarını kullandılar.
■ Gramer konularını gözden geçirdiler. Bir yerin geliştirilmesi adına tavsiyelerde bulunan
makale yazmak için beyin f ırtınası yapıp ana hat çalışması yaptılar.
■ Mart ayında yazılan paragraf ı gözden geçirecekler. Yazdıkları makaleleri sunacaklar.
Arkadaşlarının makaleleri hakkında ﬁkirler söyleyecekler.
While they are reading their online essays on Achieve3000.

7 t h G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Février sont les suivantes;
■ Apprendre le vocabulaire et les verbes pour donner une reccette.
■ Lire un texte dans la partie de "Actu jeunes" et comprendre bien.
■ Regarder le vidéo et lire le texte dans le livre. Répondre aux questions.

Değerli veliler,
Şubat ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir:
■ Bir tariﬂe ilgili kalıpları ve ﬁilleri öğrenir. Onlarla ilgili cümleler kurar.
■ Miktar belirten tanımlılıklarla ilgili alıştırmaları cevaplandırabilir.
■ Bir metinle ilgili soruları cevaplar. Diyalogları tamamlayabilir.

Au mois de Mars;
■ Ecouter et lire texte au livre. Faire les activités sur les loisirs.
■ Pouvoir dire les loisirs ce qu'on fait dans le temps libre.
■ Apprendre les pronoms complement d'objets directs.
■ Apprendre la conjugaison des verbes.

Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Boş zaman aktiviteleri ile ilgili cümleler kurarak açıklayabilecekler,
■ Düz tümleçler ile ilgili alıştırmalar yapabilecekler,
■ Fiilerin çekimleri ile ilgili egzersizleri yaparak açıklayabilecekler.

G Ö R S E L SA N AT L A R
7. sınıf öğrencilerimiz ile “sanatçıların topluma sağladığı katkıları açıklama ve sanat
eserinde sosyal ve kültürel inanışların etkisini yorumlama tartışma” kazanımları
doğrultusunda, 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
Şubat ayında Robotik Kodlama dersinde öğrencilerimiz, if else komutunu ve işlevleri
öğrendi. If else komutu ile ilgili gerçek hayattan örnekler verilerek, if else komutunu içeren
algoritmalar geliştirildi. Ardunio devre elemanlarını tanımaya ve deneyimlemeye devam
ettiler. Ardunio devre elemanlarından buzzer ve ultrasonic mesafe sensörünü tanıdılar ve
buzzer ve ultrasonic mesafe sensörünü kullanarak park sensörünü programladılar ve devre
kurarak projelerini deneyimlediler. Lego Spike Prime ile renk sensörünü kullanarak
çizgilere tepki veren bir sürüş modeli yapılarak çizgi izleyen araç tasarlandı ve siyah çizgiyi
takip eden kodlamalar yapılarak 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.
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