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Ders: Türkçe 

Kazanımlarımız doğrultusunda 

öğrencilerimizin sınıf içerisinde aktif 

olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Sınıf 

içerisinde öğrencilerimizin gözleri kapalı bir 

şekilde sesleri tanıma çalışması yapıldı. 

Öğrencilerimize çeşitli doğal sesler dinletilip 

onları seslendirmeleri gözlemlendi. Metinle 

ilgili bir görsel gösterilerek öğrencilerimizin 

beyin fırtınası yapmaları sağlandı. Öncelikle 

kelime içerisinde harflerin yeri (başında, 

ortasında, sonunda) öğrencilere hissettirildi. 

Sonrasında öğrencilerimize kelimeler vererek 

istenen sesin nerede olduğu soruldu. İnce 

motor becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

çeşitli çizgi ve boyama çalışmaları yapıldı. 

Öğrenilen sesler birleştirilip heceler, heceler 

birleştirilip kelimeler, kelimeler birleştirilip 

cümleler oluşturuldu. ( E – L – A, Ela lale al) 

Öğrencilerimizin harfleri çizgilerin çekilme 

yönlerine uygun olarak yazmaları sağlandı. 

  

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

  

   

 

 

   Kazanımlar: 

• Doğal ve yapay kaynaklardan çıkan sesleri ayırt    

   eder. 

• Duyduğu sesleri taklit eder. 

• Görselden hareketle metin hakkında tahminde  

   bulunur.  

• E,l,a,k seslerini hisseder. 

• Harfleri tanır ve seslendirir. 

• Hece birleştirerek okur ve yazar. 

• Boyama ve çizgi çalışmaları yapar. 

• Basit ve kısa cümleleri okur, yazar. 

• Harfleri tekniğine uygun yazar. 

• Harfler kelimeler ve cümleler arasında uygun  

   boşluklar bırakır. 

• Büyük harf ve “noktayı” uygun şekilde kullanır. 
 

 

 

Sınıf: 1. Sınıf 

Öğretmen: OSMAN EMRE KÖKSAL 

Bülten Tarihi: 06/09/2021 – 08/10/2021 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

Oyunlarla öğretim, beyin fırtınası, 

yaparak/yaşayarak öğrenme, değerlendirme 

çalışmaları, bireysel etkinlikler ve 

görevlendirmeler, dinleme izleme çalışmaları, 

ince motor beceri çalışmaları, öğrencilerimizin 

hazır bulunuşluk düzeylerine ve ilgi alanlarına 

yönelik farklılaştırılmış etkinlikler. 



 

Drama çalışmaları yapıldı, tanışma ve 

kaynaşma oyunları oynandı. Öncelikle 

görselleri verilen çocukların bireysel 

farklılıkları konuşuldu. Daha sonra 

öğrencilerin arkadaşları ile arasındaki 

bireysel farkları söylemesi istendi. Okula 

gidiş ve gelişlerde uyulması gereken kurallar 

nedenleri ve olası tehlikeleri açıklanarak 

anlatıldı. Tanıdığı ve tanımadığı kimselerle 

ilgili iletişim kurarken nelere dikkat 

etmeliyiz sorusu üzerinden beyin fırtınası 

yapıldı. Bayrak töreninin önemi ve kuralları 

değerlendirildi. Törenin ve bayrağın ifade 

ettiği değerlerden bahsedildi. Okul içi 

bölümler öğrencilerimizle birlikte gözlenerek 

tanıtıldı. İlgili öğretmenler ve okul 

personeliyle iletişim kuruldu. Sınıf içi 

kurallar öğrencilerin aktif olarak katıldığı, 

fikirlerini söylediği bir şekilde takım 

çalışması ile oluşturuldu.  

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

 

 

                    Kazanımlar: 

 Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır. 

 Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı 

yönleri ayırt eder. 

 Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik 

kurallarına uyar. 

 Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini 

kavrar. 

 Okulun bölümlerini tanır. 

 Okul çalışanlarını tanır, ihtiyaç duyduğu 

anlarda okul çalışanlarından yardım alır. 

 Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılırlar. 

 

 

 

Ders: Hayat Bilgisi 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

* Oyunlarla öğretim 

* Beyin fırtınası 

* Yaparak, yaşayarak öğrenme 

* Değerlendirme çalışmaları 

* Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler 

* Dinleme izleme çalışmaları 

* Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerine  

   ve ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış   

   etkinlikler 

* Bilgisayar destekli öğrenme 



 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

  

   

    

 

 

Ders: Matematik 

 

Kazanımlar: 
 

o Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkilerini ifade 

eder. 

o Eş nesnelere örnekler verir. 

o Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve 

sıralar. 

o Rakamları okur ve yazar. 

o Nesne sayısı 20’ye kadar olan bir  

topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu 

sayıyı rakamla yazar. 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda 

öğrencilerimizin sınıf içerisinde aktif 

olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Öğrencilerin 

sınıfta bir noktadan başka bir noktaya 

hareket etmesi için yönergeler verildi. 

Sınıftaki varlıkların konumuyla ilgili 

sorular soruldu. Eşlik kavramı sınıf 

ortamındaki uygun malzemeler başta olmak 

üzere farklı modeller kullanılarak fark 

ettirildi. Verilen nesnelerden eş olanları 

aynı renge boyanması istendi. Varlıkların 

ağırlıklarının karşılaştırılarak ağır hafif 

gibi sözcüklerle ifade edilmesi sağlandı. 

Verilen varlıkların kütleleriyle 

karşılaştırılması ve ağırdan hafife doğru 

sıralanması istendi. En ağır en hafif gibi 

ifadeler kullanıldı. Rakamlar parmakla 

havada, sıra üzerinde oyun hamuruyla 

yazdırıldı. Sayılarla ritim oluşturuldu. 

Sayma çalışmalar yapılırken son söylenen 

sayının nesne miktarını ifade ettiği fark 

ettirildi. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık 

gelen çokluğun belirlenmesi sağlandı. 20’ye 

kadar olan sayılar arasındaki ardışıklık 

ilişkisinin kavranması sağlandı. 

   Öğrenme Tekniklerimiz  

 Oyunlarla öğretim 

 Beyin fırtınası 

 Yaparak, yaşayarak öğrenme 

 Değerlendirme çalışmaları 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler 

 Dinleme izleme çalışmaları 

 Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler 

 Bilgisayar destekli öğrenme 



 

 

 

  

 

  

   

    

 

 

 

Öğrencilerimizin deney yapma, gözlemleme, 

araştırma-sorgulama, problemlere farklı 

çözüm yolları üretme becerilerine katkı 

sağlamak ve bilimi sevmeleri amacıyla Fen 

Atölye çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. 

 

Bilimi Deneyliyorum 

 

Dökülmeyen su deneyi 
 

Öğrencilerimizle açık hava basıncının 

etkisini gözlemleyerek dökülmeyen su 

deneyini yaptık. Bu deneyle 

öğrencilerimizin araştırma sorgulama, 

bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerine 

katkı sağlamasını hedefledik. 

 

Yaratıcı Düşünme Becerileri 

Bu derste “doğru düşünmeyi” problemler 

belirleyerek bu problemlere çözümler 

arayarak ve yaratıcı düşünerek öğreniyoruz. 

Düşüncenin hayatınıza nasıl yön verdiği, 

yaratıcı düşünmenin ve yaratıcı problem 

çözmenin önemini öğrencilerimize 

aktarıyoruz. 

 

Sende boya etkinliği 
 

Bu etkinlikte öğrencilerimizin verilen 

karmaşık şekilleri aynısını renklerine 

uygun olarak boyamaları beklenmektedir. 

Öğrencilerimizin gözlem becerilerini, görsel 

ve estetik becerilerini aynı zamanda ince 

motor kas gelişimlerini destekledik. 



 
 

 

ETKİNLİKLER 
 

Öğrencilerin ince motor becerilerini geliştirmek için parmak uçlarını sıraya vurarak yağmur sesi çıkarma etkinliği ve ağaçtaki elmaları toplama 

çalışması yapıldı. 

Öğrenilenleri eğlenerek pekiştirmek için oyun hamuru ile ses ve heceleri yazma etkinliği, torbaya atılan hece ve kelimelerin öğrenciler tarafından 

rastgele çekilerek okuyup yazılması etkinliği, küp etkinliği, ses ve hecelerle tombala etkinliği yapıldı. 

Öğrencilerin ritmik saymayı pekiştirmeleri için ritim oluşturarak sayma etkinliği yapıldı.  

 



 

Kazanımlar:  

 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

 Hazırlıksız konuşmalar yapar.  

 Çerçevesi belirli bir konu hakkında 

konuşur. 

 Okuma stratejilerini uygular.  

 Görselden/görsellerden hareketle bilmediği 

kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 

 Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 

 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.  

 Okuduğu metnin konusunu belirler.  

  Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.  

 Büyük harf ve noktalama işaretlerini 

uygun yerlerde kullanır. Eş Anlam  

 Nokta ve virgül 

 Alfabe bilgisi ( sözlük sırlaması) 

 Hece Bilgisi  

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 
   

 

 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

1.Oyunlarla öğretim. 

2.Beyin fırtınası. 

3.Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

4.Değerlendirme çalışmaları. 

5.Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

6.Dinleme izleme çalışmaları. 

7.Motor beceri çalışmaları. 

8.Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerine ve 

ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış etkinlikler  

 

Sınıf: 2. Sınıf 

Öğretmen: Nejmettin Moroğlu, Bayse Ekinci 

Bülten Tarihi: 06/09/2021 – 08/10/2021 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin 

sınıf içerisinde aktif olacakları şekilde derslerimiz 

ve etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Kazanımların 

pekiştirilmesi adına Morpa Kampüs’ten aktif 

olarak faydalanıldı. Konu anlatımları Türkçe 

defterlerine dikte yöntemiyle yazdırıldı. 

Kazanımları pekiştirmeye yönelik çoktan 

seçmeli sorular üzerinden çalışmalar yapıldı. 

“Aslan Ağzı” okuma kitabı çalışmalarına 

başlandı.  

 

Ders: Türkçe 

 



 
 

 Kazanımlarımız doğrultusunda 

öğrencilerimizin sınıf içerisinde aktif 

olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Taban 

bloklarıyla sayı okuma ve modelleme 

çalışması yapıldı. Şekil ve sayı örüntüleri 

olmak üzerine örüntünün kuralını bulma, 

mevcut örüntünün kuralına uygun 

örüntüyü tamamlama, verilen örüntü 

kuralı doğrultusunda örüntü oluşturma 

etkinliklerine yer verildi. Tekerlemelerle 

ritmik saymaların ezberlenmesi 

çalışmaları yapıldı. Görsel materyallerle 

desteklenerek tüm kazanımların konu 

anlatımları dikte yöntemiyle matematik 

defterlerine yazdırıldı. Bu sayede 

öğrenciler hem konuları tekrar edebilmiş 

hem de konuları pekiştirmiş oldular. Tüm 

kazanımlara yönelik boşluk doldurma, 

çoktan seçmeli sorular, istenileni uygun 

cümlelerle ifade edebilme etkinliklerine 

yer verilen çalışmalar yapılarak 

konuların kazandırılması sağlandı. 

Kazanımlarla ilgili interaktif çalışmalar 

yapıldı.  

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

    

 

 

 

Ders: Matematik 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

o Oyunlarla öğretim 

o Beyin fırtınası 

o Yaparak, yaşayarak öğrenme 

o Değerlendirme çalışmaları 

o Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler 

o Dinleme izleme çalışmaları 

o Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler 

o Bilgisayar destekli öğrenme 

                    Kazanımlar: 

o Doğal Sayılar 

o Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir 

topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve 

bu sayıyı rakamlarla yazar. 

o Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu 

model kullanarak onluk ve birlik gruplara 

ayırır, sayı ile ifade eder. 

o 1000 içinde herhangi bir sayıdan 

başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye 

doğru ritmik sayar. 

o Verilen bir çokluktaki nesne sayısını 

tahmin eder, tahminini sayarak kontrol 

eder. 

o 100’den küçük doğal sayıların 

basamaklarını modeller üzerinde 

adlandırır, basamaklardaki rakamların 

basamak değerlerini belirtir. 

o 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde 

üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye 

doğru sayar. 

o Aralarındaki fark sabit olan sayı 

örüntülerini tanır, örüntünün kuralını 

bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek 

örüntüyü tamamlar. 

 



 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

  

   

    

 

Ders: Hayat Bilgisi 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda 

öğrencilerimizin sınıf içerisinde aktif 

olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Tüm 

kazanımların konu anlatımları görsel 

materyallerle desteklenerek dikte yöntemiyle 

hayat bilgisi defterlerine yazdırıldı. Kroki ile 

ilgili dijital ortamda. Bu ders kapsamında 

yapılan tüm çalışma ve etkinliklerle ara ve ana 

yön bilgileri, kendini ifade etme becerileri, soru 

sorma beceri, görsel ve işitsel algı becerileri, 

empati kurma becerisi, kendinin farkına 

varma kazanımı, okul kültürüne uyum 

becerilerini geliştirmek hedeflendi.  

 

Kazanımlar: 

 
 Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. 

 Bireysel farklılıklara saygı duyar. 

 Ders araç ve gereçlerini günlük ders 

programına göre hazırlar. 

 Sınıfla ilgili konularda karar alma 

süreçlerine katılır. 

 Okulunun yakın çevresini tanıtır. 

 Okul kaynaklarını ve eşyalarını 

kullanırken özen gösterir. 

 Sınıfta ve okulda yapılan 

etkinliklerde grupla çalışma 

kurallarına uyar. 

   Öğrenme Tekniklerimiz  

 Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

 Değerlendirme çalışmaları. 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

 Dinleme izleme çalışmaları. 

 Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler. 

 Bilgisayar destekli öğrenme. 



 

 

 

  

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerimizin deney yapma, 

gözlemleme, araştırma-sorgulama, 

problemlere farklı çözüm yolları üretme 

becerilerine katkı sağlamak ve bilimi 

sevmeleri amacıyla Fen Atölye 

çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. 

 

Bilimi Deneyliyorum 

 

Uçan Pinpon Deneyi 
 

Uçan Pinpon deneyiyle, hava akımının 

kaldırma gücünü keşfettik ve uçakların 

nasıl uçtuğuyla ilgili bilgi sahibi olduk. 

Gökkuşağı deneyiyle ışığın hareketi ve 

kırılması hakkında bilgi sahibi olduk ve 

fenerlerimizle gökkuşağı oluşturduk. 
Şeklin Eşini Bul 

 

Öğrencilerimizle düşünme becerileri 

kapsamında “Şeklin Eşini Bul”, “Şeklin 

Farkını Bul” ve “Üst Üste Getir Bir 

Bütün Oluştur” etkinlikleriyle 

zihinlerimizi yorduk. 
 

Akıl oyunları kapsamında “Cosmologic”, 

“Değiştir”, “Akıllı Kutucuklar” ve “Hut” 

çalışmalarıyla hem eğlendik hem de 

zorlu görevlerle nasıl başa çıkacağımızı 

öğrendik. 

Yaratıcı Düşünme Becerileri  

Bu derste “doğru düşünmeyi” 

problemler belirleyerek bu problemlere 

çözümler arayarak ve yaratıcı 

düşünerek öğreniyoruz. Düşüncenin 

hayatınıza nasıl yön verdiği, yaratıcı 

düşünmenin ve yaratıcı problem 

çözmenin önemi öğrencilerimize 

aktarıyoruz. 



 
 

 

 

 

 

 

ETKİNLİKLER 
 

Öğrencilerimizle “Okula Uyum” la ilgili etkinlikler yaptık. Taban bloklarımızla “Ritmik Saymalar” ve “Onluk-Birlik Kavramları” ile ilgili 

etkinlikler yaptık. Bahçede gizlenmiş cevizleri gruplar halinde bulma yarışması yaptık, öğrencilerimizin iş birliği, dayanışma, hedefe 

yönelik çalışma yapma gibi becerilerinin gelişmesini amaçladık. 

 
 



 

Kazanımlar:  

* Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar. 

* Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve 

cümleler yazar. 

* Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. 

* Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır. 

* Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

* Okuma stratejilerini uygular. 

* Görselden/görsellerden hareketle bilmediği 

kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 

* Okuduğu metnin konusunu belirler, metnin ana 

fikri/ana duygusunu belirler. 

* Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar, metnin 

içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 

* Metinle ilgili sorular sorar. 

* Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve 

cümleler yazar. 

* Görselden/görsellerden hareketle 

dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder. 

* Dinleme stratejilerini uygular. 

* Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği 

kelimelerin anlamını tahmin eder. 

* Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap 

verir. 

* Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana 

fikrini/ana duygusunu belirler. 

* Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir. 

* Büyük Ünlü Uyumu Kuralı 

* Eş Anlam, Nokta ve virgül 

* Alfabe bilgisi (sözlük sırlaması) 

* Hece Bilgisi 

* Olayların Oluş Sırası 

* Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

 

 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

1.Oyunlarla öğretim. 

2.Beyin fırtınası. 

3.Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

4.Değerlendirme çalışmaları. 

5.Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

6.Dinleme izleme çalışmaları. 

7.Motor beceri çalışmaları. 

8.Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerine ve 

ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış etkinlikler  

 

 

Sınıf: 3. Sınıf 

Öğretmen: Eda Demirbaş, Selfinaz Sezgi Çifçi 

Bülten Tarihi: 06/09/2021 – 08/10/2021 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin 

sınıf içerisinde aktif olacakları şekilde 

derslerimiz ve etkinliklerimiz gerçekleştirildi. 

Kazanımların pekiştirilmesi adına Morpa 

Kampüs’ten aktif olarak faydalanıldı. Konu 

anlatımları Türkçe defterlerine dikte yöntemiyle 

yazdırıldı. Kazanımları pekiştirmeye yönelik 

çoktan seçmeli sorular üzerinden çalışmalar 

yapıldı. “Bay Mucittaş ve Ailesi” okuma kitabı 

çalışmalarına başlandı.   

Ders: Türkçe 

 



 

Kazanımlarımız doğrultusunda 

öğrencilerimizin sınıf içerisinde aktif 

olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Taban 

bloklarıyla sayı okuma ve modelleme 

çalışması yapıldı. Şekil ve sayı örüntüleri 

olmak üzerine örüntünün kuralını bulma, 

mevcut örüntünün kuralına uygun örüntüyü 

tamamlama, verilen örüntü kuralı 

doğrultusunda örüntü oluşturma 

etkinliklerine yer verildi. Tekerlemelerle 

ritmik saymaların ezberlenmesi çalışmaları 

yapıldı. Görsel materyallerle desteklenerek 

tüm kazanımların konu anlatımları dikte 

yöntemiyle matematik defterlerine yazdırıldı. 

Bu sayede öğrenciler hem konuları tekrar 

edebilmiş hem de konuları pekiştirmiş 

oldular. Tüm kazanımlara yönelik boşluk 

doldurma, çoktan seçmeli sorular, istenileni 

uygun cümlelerle ifade edebilme 

etkinliklerine yer verilen çalışmalar 

yapılarak konuların kazandırılması sağlandı. 

Kazanımlarla ilgili interaktif çalışmalar 

yapıldı. İşlenen Romen rakamları konusu ile 

ilgili proje ödevi verilerek konunun daha iyi 

pekişmesi sağlandı.  

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

    

 

 

 

Ders: Matematik 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

Oyunlarla öğretim 

Beyin fırtınası 

Yaparak, yaşayarak öğrenme 

Değerlendirme çalışmaları 

Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler 

Dinleme izleme çalışmaları 

Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerine ve 

ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış etkinlikler 

Bilgisayar destekli öğrenme 

                    Kazanımlar: 

• Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 

• 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak 

birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. 

• Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, 

basamaklarındaki rakamların basamak 

değerlerini belirler. 

• En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın 

onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 

• 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı 

karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar. 

• 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar 

ileriye ritmik sayar. 

• Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü 

genişletir ve oluşturur. 

• Tek ve çift doğal sayıları kavrar. 

• Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model 

üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi 

olduğunu ifade eder. 

• 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve 

yazar. 

• En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli 

toplama işlemini yapar. 

• Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde 

sayıların birbirleriyle toplanma sırasının 

değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir. 

 

 



 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

    

 

 

 

Ders: Hayat Bilgisi 

 

Kazanımlar: 
 

o Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken 

yönlerini fark eder. 

o Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını 

nasıl etkilediğini fark eder. 

o Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl 

etkilediğini fark eder. 

o Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken 

hususları kavrar. 

o Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 

o Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarını 

fark eder. 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda 

öğrencilerimizin sınıf içerisinde aktif 

olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Tüm 

kazanımların konu anlatımları görsel 

materyallerle desteklenerek dikte 

yöntemiyle hayat bilgisi defterlerine 

yazdırıldı. Kroki ile ilgili dijital ortamda “ 

Ben neredeyim?” oyunu oynandı. Bu ders 

kapsamında yapılan tüm çalışma ve 

etkinliklerle ara ve ana yön bilgileri, 

kendini ifade etme becerileri, soru sorma 

beceri, görsel ve işitsel algı becerileri, 

empati kurma becerisi, kendinin farkına 

varma kazanımı, okul kültürüne uyum 

becerilerini geliştirmek hedeflendi. 

   Öğrenme Tekniklerimiz  

• Oyunlarla öğretim. 

• Beyin fırtınası. 

• Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

• Değerlendirme çalışmaları. 

• Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

• Dinleme izleme çalışmaları. 

• Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler. 

• Bilgisayar destekli öğrenme. 



 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ders: Fen Bilimleri 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin 

sınıf içerisinde aktif olacakları şekilde derslerimiz 

ve etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Tüm 

kazanımların konu anlatımları görsel materyallerle 

desteklenerek dikte yöntemiyle fen bilimleri 

defterlerine yazdırıldı. Bu sayede öğrenciler hem 

konuları tekrar edebilmiş hem de konuları 

pekiştirmiş oldular. Tüm kazanımlara yönelik 

boşluk doldurma, çoktan seçmeli sorular, istenileni 

uygun cümlelerle ifade edebilme, bilmece 

etkinliklerine yer verilen çalışmalar yapılarak 

konuların kazandırılması sağlandı. Kazanımlarla 

ilgili interaktif çalışmalar yapıldı. Dünya’nın 

katmanları konusuyla ilgili proje ödevi verildi. 

Öğrencilerimizin oyun hamurlarıyla yaptıkları 

Dünya modelleri okul koridorunda sergilendi.  

 

KAZANIMLAR: 

• Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin 

farkına varır. 

• Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 

• Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların 

yer aldığını kavrar. 

• Dünya’da etrafımızı saran bir hava 

katmanının bulunduğunu açıklar. 

• Dünya yüzeyindeki kara ve suların 

kapladığı alanları model üzerinde 

karşılaştırır. 

• Duyu organlarının önemini fark eder. 

• Duyu organlarının temel görevlerini 

açıklar. 

• Duyu organlarının sağlığını korumak için 

yapılması gerekenleri açıklar. 

 

   Öğrenme Tekniklerimiz  

• Oyunlarla öğretim. 

• Beyin fırtınası. 

• Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

• Değerlendirme çalışmaları. 

• Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

• Dinleme izleme çalışmaları. 

• Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler. 

• Bilgisayar destekli öğrenme. 



 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerimizin deney yapma, gözlemleme, 

araştırma-sorgulama, problemlere farklı 

çözüm yolları üretme becerilerine katkı 

sağlamak ve bilimi sevmeleri amacıyla Fen 

Atölye çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. 

 

Bilimi Deneyliyorum 

 

Şişen Balon Deneyi 
 

Bu deneyimizle öğrencilerimizle sirke ve 

kabartma tozunun etkileşimi sonucunda 

açığa çıkan karbondioksit gazının, üflemeye 

gerek kalmadan balonu şişirmesini 

gözlemledik.    

Yaratıcı Düşünme Becerileri  

Bu derste “doğru düşünmeyi” problemler 

belirleyerek bu problemlere çözümler 

arayarak ve yaratıcı düşünerek öğreniyoruz. 

Düşüncenin hayatınıza nasıl yön verdiği, 

yaratıcı düşünmenin ve yaratıcı problem 

çözmenin önemini öğrencilerimize 

aktarıyoruz. 

 

Aynısını Çiz 
 

Bu etkinlikte öğrencilerimizin verilen şeklin 

aynısı resmetme ve modellemesi 

beklenmektedir.  

 
Telefon Yapalım Deneyi 
 

Karton bardak ve ip aracılığıyla kendi 

telefonlarımızı yaptığımız bu deneyle sesin 

ses dalgaları sayesinde yayıldığını ve 

iletildiğini öğrendik. 

 

Eşleştir 
 

Bu etkinlikte öğrencilerimizin verilen şeklin 

aynısını bulup eşleştirmeleri 

beklenmektedir. 

Simetri 
 

Bu etkinlikte öğrencilerimizin verilen şeklin 

simetrisini resmetme ve modellemesi 

beklenmektedir.  

 Aklın Oyunları Çalışması (ipucu) 
 

Bu etkinlikte öğrencilerimizin görsel dikkat 

ve algı, görsel mantık ve analiz 

becerilerinin, süre yönetim becerilerinin 

gelişmesi hedeflenmiştir 



 
 

ETKİNLİKLER 
 

KENDİ DÜNYANI YAP ETKİNLİĞİ: Fen bilimleri dersi kapsamında ele aldığımız Dünya’nın katmanları kazanımı doğrultusunda öğrencilerimiz 

oyun hamurlarıyla el becerilerini geliştiren aynı zamanda el kaslarını da güçlendiren hamur çalışmasıyla kendi yaratıcılıklarını da ortaya koyarak 

farklı dünya modellemeleri yaptılar. Her katmanı ayrı bir hamur rengiyle göstererek Dünya’nın katmanlarının dizilişlerini hafızalarında tutmaları 

kolaylaştı. Fen bilimleri dersimizde öğrendiklerini pekiştirme fırsatı yakaladılar.  

ROMEN RAKAMLARI PROJE ÖDEVİ: Öğrencilerimiz kürdan, kulak çöpü gibi materyalleri kullanarak Romen rakamları modelleme çalışması 

ödevlendirilmesi verildi. Bu ödev sayesinde öğrencilerin matematik dersinde öğrendikleri konuyu pekiştirme, özgün ürün ortaya çıkarma, ortaya 

koyduğu ürünü tanıtma, kendini ifade etme, akran değerlendirmesi becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

 



 

Kazanımlar:  

*Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği 

kelimelerin anlamını tahmin eder. 

*Hazırlıklı konuşmalar yapar. 

*Konuşma stratejilerini uygular 

* Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 

* Okuduğu metnin konusunu belirler. 

* Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 

* Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını 

kavrar. 

* Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli 

noktaları vurguladığını kavrar. 

* Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

* Bilgilendirici metin yazar. 

* Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde 

kullanır. 

* Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 

* Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 

*Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve 

sonucu hakkında tahminde bulunur. 

*Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

*Metin türlerini ayırt eder, türün özelliklerine uygun 

biçimde okur. 

*Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri 

tanır. 

*Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 

*Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli/sessiz okur. 

* Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar 

* Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde 

kullanır.    

*  Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır. 

*  Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 

* Dinlediklerinin/ izlediklerinin ana fikrini/ana 

duygusunu belirler ve görüşlerini ifade eder. 

* Büyük harf ve “noktayı” uygun şekilde kullanır. 

* Yönergeleri kavrar. 

* Yazma stratejilerini uygular. 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

 

 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

1.Oyunlarla öğretim. 

2.Beyin fırtınası. 

3.Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

4.Değerlendirme çalışmaları. 

5.Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

6.Dinleme izleme çalışmaları. 

7.İnce motor beceri çalışmaları. 

8.Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerine ve 

ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış etkinlikler  

 

Sınıf: 4. Sınıf 

Öğretmen: Gülşen Demirci, Deniz Özenç 

Bülten Tarihi: 06/09/2021 – 08/10/2021 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin 

sınıf içerisinde aktif olacakları şekilde derslerimiz 

ve etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Kazanımların 

pekiştirilmesi adına Morpa  Kampüs’ten aktif 

olarak faydalanıldı. Konu anlatımları Türkçe 

defterlerine dikte yöntemiyle yazdırıldı. 

Kazanımları pekiştirmeye yönelik çoktan seçmeli 

sorular üzerinden çalışmalar yapıldı. “Ben ve Sen ” 

okuma kitabı çalışmalarına başlandı.   

Ders: Türkçe 

 



 
 

 Kazanımlarımız doğrultusunda 

öğrencilerimizin sınıf içerisinde aktif 

olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Sosyal bilgiler 

dersinde geçen terimler üzerinde örneklemli 

açıklamalar yapıldı. TC KİMLİK, eski ve yeni 

olarak karşılaştırıldı. Benzer ve farklı yönleri 

anlatıldı ve görseliyle birlikte defterlerine 

yapıştırıldı ve kendi kimliklerine göre 

dolduruldu.   

Kronolojinin terim anlamı üzerinde 

durularak, kendi kronolojilerini ve 

Atatürk’ün kronolojisini öğrenerek defterlere 

yaptılar. 

Öncelikle görselleri verilen çocukların 

bireysel farklılıkları konuşuldu. Daha sonra 

öğrencilerin arkadaşları ile arasındaki 

bireysel farkları söylemesi istendi. Okula 

gidiş ve gelişlerde uyulması gereken kurallar 

nedenleri ve olası tehlikeleri açıklanarak 

anlatıldı. Ders anlatımlarından aktif olarak 

Morpa konu anlatım ve konu değerlendirme 

videolarından da yararlanıldı. Yine konu 

anlatım ve soru çözümlerinde akıllı tahta 

uygulamamız tüm öğrencilerimize hitap 

etmesi bakımından, kullanılmaktadır. 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 
   

 

 

 

Ders: Sosyal Bilgiler 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

Oyunlarla öğretim 

Beyin fırtınası 

Yaparak, yaşayarak öğrenme 

Değerlendirme çalışmaları 

Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler 

Dinleme izleme çalışmaları 

Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerine ve 

ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış etkinlikler 

Bilgisayar destekli öğrenme 

                    Kazanımlar: 

o Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel 

kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur 

o Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik 

sıraya koyar. 

o Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 

o Kendisini farklı özelliklere sahip diğer 

bireylerin yerine koyar. 

o Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile 

karşılar. 

 



 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

    

 

 

 

Ders: Matematik 

 

Kazanımlar: 
 

Hazır bulunuşluk ölçmesi sonuçlarına göre konu 

tekrarları yapıldı. Eksik ve unutulan kazanımların 

üzerinden geçilerek örnekler çözüldü. Kazanımlarımız 

doğrultusunda öğrencilerimiz ile sayı okuma-yazma, 

bölük basamak kavramları, ritmik sayma konuları 

uygulamalı olarak anlatıldı. Kaynak kitaplarından İlgili 

alanlar yapıldı. Yeni nesil sorular ile öğrencilerimiz 

desteklendi. Yeni sorular üzerinde çalışırken nelere 

dikkat edilmesi ve nasıl stratejiler uygulanması 

gerektiği konusunda bilgiler vurgulandı. İşlenen 

kazanımlar doğrultusunda problem çözümlerine ağırlık 

verildi.  İşlenen konular genel hatlarıyla öğrencilerimiz 

tarafından defterlerine not edildi. Etüt çalışmalarıyla 

konu tekrarları ve hızlandırma etkinlikleri yapıldı. 

Kazanımlar: 

 
•4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve 

yazar. 

•10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve 

biner sayar. 

•4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların 

bölüklerini ve basamaklarını, 

basamaklarındaki rakamların basamak 

değerlerini belirler ve çözümler. 

•Doğal sayıları en yakın onluğa veya 

yüzlüğe yuvarlar. 

•En çok altı basamaklı doğal sayıları 

büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar. 

•Belli bir kurala göre artan veya azalan 

sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını 

açıklar. 

•En çok dört basamaklı doğal sayılarla 

toplama işlemini yapar. 

•En çok dört basamaklı doğal sayılarla 

çıkarma işlemini yapar. 

•Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı 

olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün 

katı olan üç 

basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 

   Öğrenme Tekniklerimiz  

 Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

 Değerlendirme çalışmaları. 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

 Dinleme izleme çalışmaları. 

 Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler. 

 Bilgisayar destekli öğrenme. 



 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ders: Fen Bilimleri 

 

Kazanım ve konularımız doğrultusunda yaparak 

yaşayarak öğrenmeyi temel alarak çeşitli 

etkinlikler düzenlendi.  Öğrencilerimiz ile birlikte 

fosil oluşumu incelendi ve fosil modelleri yapıldı. 

Madenler konumuz ile ilgili seç-eşleştir-yapıştır 

etkinlikleri yapılarak bilginin somutlaştırılması 

sağlandı. Konu özet bilgileri öğrencilerimizin 

defterlerine not olarak yazdırıldı. Kaynak 

kitaplarımızda ilgili alanlar sınıf içerisinde takım 

ve bireysel bazlı çalışmalarla yapıldı. İlgili konu 

videoları sınıf içerisinde izletildi ve görsel 

sunumları paylaşıldı.  

KAZANIMLAR: 

 Yer kabuğunun kara tabakasının 

kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 

 

 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve 

kayaçların ham madde olarak önemini 

tartışır. 

 

 Fosillerin oluşumunu açıklar. 

 

 Dünya’nın dönme ve dolanma 

hareketleri arasındaki farkı açıklar. 

 

 Dünya’nın hareketleri sonucu 

gerçekleşen olayları açıklar. 

 

   Öğrenme Tekniklerimiz  

 Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

 Değerlendirme çalışmaları. 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

 Dinleme izleme çalışmaları. 

 Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler. 

 Bilgisayar destekli öğrenme. 



 

 

 

  

 

  

   

    

 

 

 

 

 

Öğrencilerimizin deney yapma, gözlemleme, 

araştırma-sorgulama, problemlere farklı 

çözüm yolları üretme becerilerine katkı 

sağlamak ve bilimi sevmeleri amacıyla Fen 

Atölye çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. 

 

Bilimi Deneyliyorum 

 

Damlataş Deneyi 
 

Öğrencilerimizle mağaralarda oluşan 

yapıların aynısını damlataş deneyimiz ile 

uygulayarak öğrendik.  

Okuma Kitabımız 

BEN VE SEN 
 

İtalyan çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen 

yazarı Giusi Quarenghi,Türkçe ’ye çevrilen bu 

ilk kitabında, kütüphane projesinde yan yana 

gelen bir İtalyan ve bir Faslı çocuğun birbirini 

tanıma ve anlama sürecini öyküleştiriyor. 

Kütüphaneye düzenli gelen öğrencilerle her yıl 

yeni bir proje gerçekleştiren bir kütüphaneci 

sayesinde tanışan Beata ve Aziza, kendilerini 

keşiflerle dolu bir yolculukta bulurlar. 

Bambaşka kültürel yapılarda yetişmiş iki çocuk, 

farklılıklarını ve benzerliklerini gördükçe hem 

şaşırır hem de yakınlaşırlar. Her insanın bir 

öykü olduğunu hatırlatan kitap, çocukların 

önyargıdan uzak kavrayış ve anlayış gücünü 

yüceltiyor. Saklanan nesnelerin, biriktirilen ve 

aktarılan öykülerin, gerçek bir kişisel tarih 

yaratmadaki rolüne değinen kitap, bireysel 

okumalara olduğu kadar ortak okumalara da 

olanak sunuyor. 

 

26.Eylül Türk Dil Bayramı 
 

Her ülkenin kendine özgü bir kültürü ve manevi 

değerleri vardır. Bu değerler ülkelerin ve milletlerin 

ayırt edici özellikleri içerisindedir. İnsanların ana dili en 

önemli kültürel unsurlar arasında yer almaktadır. Ana 

dil demek, adı üzerinde annemizden öğrendiğimiz 

kendimizi ifade etmeye başladığımız ilk iletişim 

dilimizdir. Bundan dolayıdır ki TÜRKÇE bizim ana 

dilimizdir. Yani yaşamımız boyunca ülkemizde 

kendimizi ifade edeceğimiz dildir. Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk’ün katılımıyla 1932 yılında düzenlenen I. 

Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül’ü, her 

yıl “Türk Dil Bayramı” olarak kutluyoruz. 

 

01.Ekim Dünya Çocuk Günü 
 

Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre’de 

yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan 

sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen 

Konferans’ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre 

Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla 

çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların 

barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar. 

Bildirge esas olarak yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi 

dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konulara 

odaklaşmaktadır. Konferanstan sonra pek çok ülke, 

çocukların sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun 

dikkatini çekmek, çocuklara mutluluk getirmek ve çocuk 

konusunda teşvik etmek üzere bir günü Çocuk günü 

olarak belirlemiştir. 

 

04.Ekim Hayvanları Koruma Günü 
 

Hayvan dostları ilk kez İngiltere'de 1822 yılında; hayvanları 

korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi 

koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla 

Hayvanları Koruma Birliği'ni kurdular. Ülkemizde 

Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı 

amaçla dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'de 

Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular. 

1931 yılında Floransa'da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde 

yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat 

çekmek üzere 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Bu 

günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu 

anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, 

yaşama hakkına saygı duymaktır. Evde beslenen hayvanlara 

merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda 

beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda farkındalık 

yaratmaktır. 

 

Belirli Gün ve Haftalarımız  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cenevre
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