İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA O R TAO KU LU
7. 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 “Metinde Anlam” ünitemize başladık.
Ünitemizin içinde bulunan metni okuma ve metni yorumlama kazanımlarını
kavradık. Haftalık düzenli bir şekilde yaptığımız kitap okuma etkinliklerimizi
tamamladık. I. dönemi güzel bir şekilde noktaladık.
MATEMATİK
■ Ocak ayında sınıflarımızda denklemler konusunu işledik. 2. döneme oran orantı konusu
ile başlayacağız. 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 7. sınıflar arasında yapılan bir kelime bir işlem yarışması
ile keyifli anlar geçirdik.

FEN BİLİMLERİ
3. ünite: Kuvvet ve Enerji ünitesinden; Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak
adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. Yer çekimini kütle çekimi olarak gök
cisimleri temelinde açıklar. Kuvvet İş Enerji İlişkisi, Fiziksel anlamda yapılan işin,
uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Enerjiyi iş kavramı ile
ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. Kinetik ve potansiyel enerji
türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
4. ünite Saf Madde ve Karışımlar: Maddenin tanecikli yapısı, atomun yapısı, atomun
tarihçesi, molekül yapı, saf maddeler, element, bileşik ve formülleri konuları işlenmiştir.

SOSYAL BİLGİLER
7. sınıflarda bu ay 3. ünite:İnsanlar, Yerler ve Çevreler konusu işlenmiştir. Türkiye’nin nüfus
durumu üzerinde dorulmuş ve demograf ik özellikleri yorumlanmıştır. Türkiye’de okur
yazar nüfus,çalışan nüfus konuları açıklanmıştır.Göçün ne olduğu belirtilerek çeşitleri
üzerinde durulmuştur. Beyin göçünün nedenleri ve sonuçları belirtilmiştir. Türkiye’de
nüfus dağılışını etkileyen faktörler açıklanmıştır.
Bu ay tamamlanan kazanımlar
■ SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin
demograf ik özelliklerini yorumlar.
■ SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler
hakkında çıkarımlarda bulunur.
■ SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını 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 January our students studied on;
■ Understanding speciﬁc detail in an article and talk about space,
■ Using large numbers,
■ Speaking about conditionals,
■ Giving informal advice on everyday matters, using a range of
ﬁxed expressions.

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Bir makaledeki detayları belirledi ve uzayla ilgili konuştular,
■ Büyük sayıları kullanmayı öğrendiler,
■ Koşul cümlelerini öğrendiler,
■ İfadeler kullanarak günlük konularda tavsiyelerde bulundular.

During January our students will be able to;
■ Talk about health problems,
■ Report what somebody else has said.
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Sağlık problemleriyle ilgili konuşacaklar.
■ Bir başkasının ne söylediğini rapor edecekler.

7 t h G RA D E - M I X E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout 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 and learning about offering solutions to
problems,
■ Reading a sample essay about solutions to a problem and completing an outline of
the sample essay.
■ Practicing writing sentences about solutions and use if you are having trouble __ing,
there are __; you shouldn't__ or __; and it is best to __
■ Reviewing the grammar concepts and brainstorming and outlining an essay about
solutions to a problem.
■ In February, students will be able to introduce the topic and learning goals and learn
about making suggestions, to read a sample essay that makes suggestions and
complete an outline of the sample essay, to practice writing sentences that suggest
something and use there are ways to make __; it would be __ to __; for/to __, we can __;
and but so is __, review the grammar concepts and brainstorm and outline an essay
giving suggestions about how to improve a place.

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Yazılan paragraf ı, gözden geçirdiler.
■ Yazdıkları paragraﬂarı sundular. Arkadaşlarının metinleri hakkında ﬁkirler söylediler.
■ Konu ve amacı açıkladılar. Problemlere nasıl çözüm önerilir konusunu öğrendiler.
■ Bir problemin çözümü hakkında örnek makale okudular ve örnek metnin ana hattını
tamamladılar.
■ Çözüm cümleleri yazma pratiği yaptılar ve if you are having trouble __ing, there are __;
you shouldn't__ or __; and it is best to __ yapılarını öğrenip cümle içerisinde kullandılar.
■ Gramer konularını gözden geçirip bir problemin çözümü hakkında beyin f ırtınası ve
ana hat çalışması yaptılar.
■ Şubat ayında ise; konu hakkında bilgi vermeyi ve amacı öğrenecekler. Öneride
bulunmayı öğrenecekler. Öneride bulunan örnek metin okuyacaklar. Örnek metnin
anahat çalışmasını yapacaklar. there are ways to make __; it would be __ to __; for/to __,
we can __; and but so is __, gibi yapıları öğrenip öneride bulunma yazma pratiği
yapacaklar. Bir yeri geliştirmek adına öneride bulunan beyin f ırtınası ve anahat
çalışmaları yapacaklar.

7 t h G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Janvier sont les suivantes;
■ Lire le dialogue et povoir explquer les mots inconnus.
■ Apprendre les noms des aliments dans des contextes
■ Apprendre les articles partittifs et ses utilisation dans les phrases.

Değerli veliler,
Ocak ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir;
■ Diyalogları okur ve bilinmeyen kelimeleri açıklar.
■ Yiyeceklerin isimlerini öğrenerek cümle içinde kullanabilir.
■ Parçasal tanımlılıklar ile ilgili cümleler oluşturarak konuşabilir.

Au mois de Février ;
■ 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.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz ;
■ Bir tariﬂe ilgili kalıpları ve ﬁilleri öğrenir. Onlarla ilgili cümleler kurarlar.
■ Miktar belirten tanımlılıklarla ilgili alıştırmaları cevaplandırabilirler.
■ Bir metinle ilgili soruları cevaplar. Diyalogları tamamlayabilirler.

G Ö R S E L SA N AT L A R
7. sınıf öğrencilerimiz ile görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini birlikte kullanıma ve
görsel sanat çalışmasında farklı perspektif tekniklerini kullanma 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, if else komutunu ve işlevleri
öğrendi. İf 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.

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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