İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA O R TAO KU LU
8 . S I N I F O C A K AY I BÜ LT E N İ
TÜRKÇE
8. sınıflarımızla Şiirde Ana Duygu konusuna ait kazanımları elde etmiş olduk.
Konuya dair çıkmış soruların çözümü gerçekleştirildi. MEB’in ocak ayı örnek
sorularının çözümü gerçekleştirildi. TÖDER 1. Deneme sınavı uygulanıp
deneme sınavının analizi gerçekleştirildi. Eksik olan kazanımlar belirlenip
konu tekrarı ve soru çözümüne gidildi.
MATEMATİK
8. sınıf öğrencilerimizle ilk hafta birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklemleri çözmeye devam ettik. Daha sonra ise koordinat sistemini
özellikleriyle tanıyıp sıralı ikilileri gösterdik. Aralarında doğrusal ilişki
bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini
tablo ve denklem ile ifade ettik. Son olarak da doğrusal denklemlerin
graf iğini çizdik.
FEN BİLİMLERİ
Madde ve sıcaklık ünitesi konu anlatımını tamamladık. Soru çözümleri ile pekiştirmeler
yaparak konu derinliğini sağladık. Öğrencilerimizin farklı soru tiplerinin görmeleri
açısından her yayına ait ünite sorularını ve MEB taraf ından her ay yayınlanan örnek
soruları inceledik. Isı ve sıcaklık konusu anlatımı ikinci dönem devam edecek.

SOSYAL BİLGİLER
8. sınıflarda bu ay 3. ünite: Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm konusuna devam
edilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın sanat ve edebiyat üzerindeki yansımaları açıklanmıştır.
Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılan kitaplar,yapılan f ilmler belirtilmiştir. Milli mücadele
döneminin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanata etkileri üzerinde durulmuştur.
Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin esasları anlatılmıştır.
Bu ay tamamlanan kazanımlar
■ İTA.8.3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve
edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
■ İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.

Y A BA N C I D İ L L E R
8 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;
■ Finding speciﬁc information about the Internet in various texts,
■ Talking about comparisons, preferences and their reasons,
■ Writing a basic paragraph to describe their internet habits,
■ Making comparisons about sports and games by using simple descriptive language.

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Çeşitli metinlerde internet ile ilgili bilgiler buldular.
■ Karşılaştırmalar, tercihler ve nedenleri hakkında konuştular.
■ İnternet alışkanlıklarıyla ilgili paragraf yazdılar.
■ Betimleyici bir dil kullanarak spor ve oyunlarla ilgili karşılaştırmalar yaptılar.

During February our students will be able to;
■ Understand short and simple texts to ﬁnd the main points about adventures,
■ Write a short and simple paragraph comparing two objects.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Macera ile ilgili metinleri okuyup ana ﬁkirlerini bulacaklar.
■ İki nesneyi karşılaştıran paragraf yazacaklar.

8 t h G RA D E - M I X E D S K I L L S
Dear 5parents,
th
G RA D E - M I X E D S K I L L S
Throughout January our students studied on;
■ Expressing their ideas with linking words.
■ Completing gapped sentences according to the listening.

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Bağlaçlar kullanarak ﬁkirlerini ifade ettiler.
■ Dinleme alıştırması ile ilgili boşlukları doldurdular.

During February our students will be able to;
■ Make a word web of vocabulary,
■ Answer the topic questions.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Kelime dağarcığını geliştirecek alıştırma yapacaklar.
■ Konuyla ilgili soruları cevaplayacaklar.

8 t h G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Janvier sont les suivantes;
■ İnterprétation des images du chapitre 2.
■ Pouvoir faire les exercices à propos du chapitre 2.
■ Apprendre les tâches ménagères.
■ Présenter sa famille.

Değerli veliler,
Ocak ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir;
■ Kitabın bilinmeyen kelimeleri açıklanır.
■ Çift zamirli ﬁilerin çekimlerini yaparak cümle içinde kullanır.
■ Ailesini tanıtan bir yazı yazar.

Au mois de Février ;
■ Explication des mots-inconnus.
■ Pouvoir faire des rélations entre situations.
■ Continuer à lire les pages 36 et 37.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz ;
■ Le petit prince kitabından diyaloglar okunur ve bilinmeyen kelimeler açıklayacaklar.
■ Sınıf eşyaları ile ilgili cümleler yer edatları ile beraber kullanacaklar.
■ 2. grup ﬁiller ile ilgili alıştırmalar yapacaklar.

G Ö R S E L SA N AT L A R
8. sınıf öğrencilerimiz ile görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini birlikte kullanıma
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.

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.

LGS HAZIRLIK ÇALIŞMAL ARI
Hafta içi derslerimizde ve hafta sonu kurs programımızda LGS hazırlıklarımız devam etti.
Ocak ayı içerisinde özellikle ilk dönem kazanımlarının pekiştirilmesine önem verdik. Kazanım
ölçümleri için 2 adet deneme sınavı uyguladık. Argon serisi denememizin sonuçları analiz
edildi ve öğrencilerimize uygun tekrar çalışmaları programlandı. Ayrıca Özdebir Birinci
Dönem Tekrar Deneme sınavını uyguladık. Farklı deneme sınavları ile yeni nesil soru
formatlarını tecrübe etmeye devam ediyoruz.
Yarı yıl tatilinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. 31 Ocak ve 4 Şubat tarihleri arasında
birinci dönem pekiştirme ve tekrar LGS kurs programımızı uygulayacağız.
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