İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA O R TAO KU LU
6 . S I N I F O C A K AY I BÜ LT E N İ
TÜRKÇE
Ocak ayı itibarıyla sınav haftasına girdik. Bu süre zarf ında öğrencilerimizle
sınava yönelik çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar: Konu tekrarları, soru
çözümleri şeklinde olmuştur. Bununla birlikte ocak ayı itibarıyla “İsim”
ünitemize başladık. İsim ünitemizin içinde bulunan varlıkların oluşlarına
göre isimler, varlıkların sayılarına göre isimler, varlıkların verilişine göre
isimler, isme gelen çekim ekleri ve isim tamlamaları konularını bu
ünitemizde bitirdik. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalarla panolarımızı
doldurduk. Bu çalışmalar dışında kütüphanemizde okuma etkinliklerimizi
gerçekleştirdik. I. dönemi güzel bir şekilde noktaladık.
MATEMATİK
Ocak ayında sınıflarımızda ondalık gösterim konusunu işledik. 2. döneme
ondalık gösterimlerde işlemler konusu ile devam edeceğiz. Matematik
bölümü olarak düşüncemiz odur ki sömestir tatilini verimli biçimde
değerlendirmek öğrencilerin 2. dönem performanslarına da olumlu yönde
yansıyacaktır. Güzelce dinlenmenin yanı sıra ilk dönem tekrarı yapmak
hem konuların hatırlanmasına hem de öğrenilecek konuların daha iyi
kavranmasına katkı sağlayacaktır. Dönem sonu etkinliklerimizde 6. sınıflar
arasında yapılan bir kelime bir işlem yarışması ile keyifli anlar geçirdik.

FEN BİLİMLERİ
3. ünite: Kuvvet ve Hareket ünitesinden; sabit süratli hareket, sürat nedir?
Yol, zaman, sürat arasındaki ilişkinin graf ik ve üzerinde gösterimi konuları
işlenmiştir. 4. ünite: Madde ve Isı ünitesinden; Maddenin tanecikli yapısı,
maddenin halleri, yoğunluk nedir? Hesaplanması, suyun katı sıvı hallerine ait
yoğunluklarının karşılaştırılması, suyun katı ve sıvı hallerine ait yoğunlukların
canlı yaşamı için önemi konuları işlenmiştir.

SOSYAL BİLGİLER
6. sınıflarda bu ay 4. ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum konusuna geçilmiştir.
Sosyal Bilimlerin neler olduğu belirtilmiş ve bu bilimler açıklanmıştır.
Ülkemizdeki bilimsel gelişmelerin neler olduğu üzerinde duruldu, bu
konuyla ilgili örnekler verildi. Bilimsellik,yenilikçilik, araştırma kavramları
açıklanmıştır. II. dönem aynı üniteye devam edilecektir.
Bu ay tamamlanan kazanımlar
■ SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal
bilimlerin toplum
hayatına etkisine örnekler verir
■ SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine
etkilerine ilişkin
f ikirler ileri sürer.
■ SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.

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 January our students studied on
■ Talking about sports and sports events.
■ Talking about plans, predictions, arrangements and timetables.
■ Talking about volunteering at a sports event.

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Spor ve spor etkinliklerini öğrendiler.
■ Planlar, tahminler, ayarlamalar ve zaman çizelgeleri ile alakalı konuşabilirler.
■ Spor etkinliklerinde gönüllü olmakla alakalı konuşabilirler.

During February our students will be able to
■ Talk about holidays and travelling.
■ Talk about obligation, prohibition and advice.
■ Revise vocabularies about types of holidays, equipment, traveling.
■ Prepare a presentation about an adventure sport.
■ Revise vocabularies about types of holidays, at the hotel, equipment.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Tatil ve seyahat hakkında konuşacaklar.
■ İzinler, zorunluluklar ve tavsiyeler üzerine konuşacaklar.
■ Macera sporları hakkında bir sunum hazırlayacaklar.
■ Tatiller, ekipmanlar, seyahatler hakkında kelime tekrarları yapılacak.

6 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 how to write about reasons by reading a sample passage.
■ Practicing writing sentences that introduce or explain the reasons behind something.
■ Using __ for __ reasons; there are __ reasons why __; because; and since.
■ In February, students will be able to learn about and practice using “because of and
due to”, to practice writing a paragraph about reasons, to review the grammar
concepts, to brainstorm and outline a paragraph that explains the reasons for
something.

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Yazılan paragraf ı, gözden geçirdiler.
■ Yazdıkları paragraﬂarı sundular. Arkadaşlarının metinleri hakkında ﬁkirler söylediler.
■ Konu ve amacı açıkladılar.
■ Öğrenim amacını ve konu hakkında bilgi verildi.
■ Örnek metni okuyup sebepler hakkında yazma çalışması yaptılar.
■ Bir durumun ardındaki sebebi açıklayıp bilgi verme amaçlı yazma pratiği yaptılar.
■ Zaman ifadeleri ve bağdaştırıcıları kullanma pratiği yaptılar.
■ __ for __ reasons; there are __ reasons why __; because; and since kalıplarını kullanıp
alıştırmalarla öğrendiler.
■ Şubat ayında ise; “because of and due to” kalıbını kullanmayı öğrenecekler ve sebebini
açıklayan paragraf yazacaklar. Gramer konularını tekrar edecekler. Bir şeyin sebebini
açıklayan paragraf yazmak için beyin f ırtınası ve anahat çalışması yapacaklar.

6 t h G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Janvier sont les suivantes;
■ Expliquer son état mental
■ Parler de son propre rapport avec les nouvelles Technologies
■ Faire les courses au supermarché

Değerli veliler,
Ocak ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir;
■ Ruh hallerini açıklayan cümleler kurabilir.
■ Alışveriş terimlerini öğrenir ve cümleler kurabilir.

Au mois de Février;
■ 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

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz ;
■ Alışveriş kalıplarını öğrenip, cümle içinde kurabilecekler.
■ Örnek bir yemek tariﬁ metnini inceleyecekler. Ona benzer bir yemek tariﬁ sunumu
yapacaklar.
■ Miktar belirten terimlerini öğrenecekler. ( bir kilo, bir parça … )
■ Birinci grup ﬁilleri şimdiki zamanda çekimleyecekler.

G Ö R S E L SA N AT L A R
6. sınıf öğrencilerimiz ile görsel sanat çalışmasını oluştururken farklı materyalleri ve
teknikleri kullanma ve sanat eserinin hisleri 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; 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, Breadboard üzerine led yakma ve
söndürme devresini kurar. Kurduğu devreyi kodlar ve çalıştırır kazanımları doğrultusunda;
Ardunio devre elemanlarını tanımaya ve deneyimlemeye devam ettiler. Önce 1 saniye
aralıklarla yanıp sönen led, ardından “Kara şimşek” diye tabir edilen, paralel bağlı ledlerden
oluşan örnek devremizi hazırladık ve Arduino ile iletişime geçmek için doğru portu seçme
üzerinde durduk. Hazırladığımız ledler ile ilkokul grubunun hazırladığı stem sergisinde
sergilenecek olan 3 boyutlu tasarımdan oluşan ağacımızı ışıklandırdık.

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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