İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA O R TAO KU LU
5 . S I N I F O C A K AY I BÜ LT E N İ
TÜRKÇE
5. sınıflarımızla ocak ayında yazma becerilerini geliştirmek adına yazı çalışması
etkinliğinde bulunuldu. 3. okuma kitabımızı tamamlayıp kitap hakkındaki görüşlerini
belirttiler. Sınav çalışması adlı etkinlikte ise dönem başından itibaren görülen konuların
genel bir tekrarı yapılarak eksik kazanımlarını tamamlamış olduk. İzlemiş oldukları
animasyon f ilminin af işini hazırlayıp f ilme dair çıkarımlarda bulundular.

MATEMATİK
5. sınıf öğrencilerimizle ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini öğrendik. Paydası 10, 100 veya 1000 olacak
şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazıp okuduk.
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterip sıraladık. Ondalık
gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yaptık.

FEN BİLİMLERİ
Ocak ayında fen bilimleri dersinde sürtünme kuvvetini işledik. Sürtünme kuvvetinin
hayatımızı hem kolaylaştıran, hem zorlaştıran etkileri olduğunu öğrendik. Hava ve su
sürtünmesi ile ilgili deneylerimizi yaparak konumuzu tekrar ettik ve kavradık.
Tatil dönüşü yeni ünitemize geçiş yapacağız.
SOSYAL BİLGİLER
5. sınıflarda bu ay 3. ünite: İnsanlar, Yerler ve Çevreler konusuna devam edildi. Doğal
özellikler ve beşeri özellikler üzerinde duruldu. Doğal ve beşeri özelliklerin nüfus ve
yerleşim üzerindeki etkileri açıklandı. Doğal afet ve doğal afetlerin nedenleri belirtildi.
Doğal afetlerin toplum üzerindeki etkileri açıklandı.
Bu ay tamamlanan kazanımlar
■ SB.5.3.3. Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki
etkilerini ilişkilendirir.
■ SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular
■ SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.

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 the January our students studied on;
■ Talking and writing about school life, a myth about the Sun.
■ Describing school life.
■ Speaking about conditionals.
■ In February, students will be able to talk about present perfect tense.

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Okul hayatı ve Güneş hikayeleri hakkında yazdı ve konuştular.
■ Okul hayatını anlatmayı öğrendiler.
■ Koşullar hakkında konuştular.
■ Şubatta ise; yakın geçmiş hakkında konuşacaklar.

5 t h G RA D E - M I X E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout the January 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 and commenting on classmates’ paragraphs.
■ Introducing the topic and learning goals.
■ Learning about and practicing giving opinions.
■ Reviewing how to give opinions.
■ Reading and outlining a sample passage.
■ Reviewing the grammar concepts.
■ Learning about and practicing using a good __ is __; should (not); and when with present
and past tense.
■ Brainstorming and outlining a paragraph about what makes a good neighbor or
other sort of person.
■ In February, students will be able to introduce the topic and learning goals, to learn
about and practice giving opinions by comparing two things, to compare and
give opinions. Reading and outline a sample passage.

Değerli velilerimiz,
Kasım ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Yazılan paragraf ı, gözden geçirdiler.
■ Yazdıkları paragraﬂarı sundular. Arkadaşlarının metinleri hakkında ﬁkirler söylediler.
■ Konu ve amacı açıkladılar.
■ Nasıl ﬁkir beyan edilebilir konusunu öğrendiler ve konu hakkında pratik yaptılar.
■ a good __ is __; should (not); and when with present and past tense yapılarını öğrendiler.
■ Gramer konularını gözden geçirdiler.
■ Örnek metni okuyup anahat çalışması yaptılar.
■ Şubat ayında ise; konu hakkında bilgi vermeyi ve amacı öğrenecekler. İki şeyi kıyaslama
yaparak ﬁkir beyan edecekler. Örnek metin okuyacaklar.

5 t h G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Janvier sont les suivantes;
■ Parler des goûts et des préférénces (19.L'heure du déjeuner)
■ Parler de sa routine alimentaire (10.Après la fête)
■ Parler de son emploi du temps et de celui des autres personnes (13. À l'école)

Değerli veliler,
Ocak ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir;
■ Beğeni ve zevklerinden bahseder.
■ Günlük beslenme düzeninden bahseder.
■ Ders programını söyler ve açıklar.
Au mois de Février;
■ 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)
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Boş zaman aktivitelerinden bahsedecekler.
■ Saatleri öğrenir ve saati söyleyecekler.
■ Sporların adlarını öğrenir. Ve sevdiği spor aktivitelerini söyler.

G Ö R S E L SA N AT L A R
5. sınıf öğrencilerimiz ile görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanları ve
tasarım ilkelerini kullanma ve sanat eserlerinin neden farklı değerlendirildiğini açıklama
kazanımları doğrultusunda, seramik kil hamuru ile üç boyutlu yaratıcı heykel çalışmaları
yapıldı.

M ÜZ İ K
■ Kazanım; Ezgi denemeleri yapar.
Öğrencilerimize farklı enstrümanlar verildi. (Ukulele, Bateri, Piyano ve ritim
enstrümanları) Bu enstrümanlar ile o anki duygularını ifade edecek müzikler çalmaları
istendi. Daha sonra beraber bir müzik oluşturularak sınıfta seslendirildi.
■ Kazanım; Farklı ritmik yapıdaki ezgilere uygun hareket eder.
Öğrencilerimize farklı ritimde birkaç müzik seslendirildi. Daha sonra tüm sınıfa farklı ritim
enstrümanı vererek farklı ritimdeki müziklere eşlik etmeleri istendi.
■ Kazanım; Müzikteki ses yüksekliklerini fark eder.
Çevrelerinde duydukları seslerin neler olduğu soruldu. Verilen cevaplardan ince ve
kalın olanlar belirlendi ve öğrencilerden bu sesleri taklit etmeleri istendi. Daha sonra
taklit etme “ezgili vurmalı çalgılar” kullandırılarak yaptırıldı.

■ Kazanım; Kazanım; Kendi enstrümanını yapar.
Öğrencilerimizle karton ve kapaklardan el zilleri, su şişelerinden marakaslar ve
yoğurt kutularından trampetler yaparak, öğrendiğimiz şarkılara eşlik edip mini bir
konser verdik.

R O B O T İ K KO D L A M A V E S T E M
Ocak ayında Robotik Kodlama dersinde öğrencilerimiz, Small Basic programında
koşul-şart ifade komutlarını kullanmayı öğrenir kazanımı doğrultusunda koşulları
öğrendiler ve programlarını oluşturdular. Spike Prime yazılımının arayüzünü tanıma,
yazılımdaki menü özelliklerini öğrenme, proje oluşturma ve oluşturduğumuz projeyi
kaydetme üzerinde duruldu.

BEDEN EĞİTİMİ
Oyun ve etkinliklerde bireysel farklılıklara duyarlı olur: Gerçekleştirilen etkinliklerde bireysel
olarak birbirinde ayrılan öğrencilerin beraber oyun oynarken birbirlerine yardımları ve
görevleri belirlenerek etkinlikleri artırılmıştır. Temel hareket beceri ve atletik motor beceri
geliştirme programları oyun şeklinde gerçekleştirilmiştir.
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