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ÖZEL YILDIZ KOLEJİ 
İLKOKULU 

2-A MAYIS VE HAZİRAN AYI 
ÇALIŞMA BÜLTENİ 
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HAYAT BİLGİSİ 
   

TEMA = DOĞADA HAYAT 

Mayıs Ayı İşlenecek Konular 

1-Yakın çevremizde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemleyeceğiz. 
2- Bitki ve hayvanların yaşaması 
için gerekli olan şartları 
karşılaştıracağız. 
3- Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini öğreneceğiz. 
4- Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine 
örnekler vererek açıklayacağız. 
5-Geri Dönüşüm:Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda 
bulunur.  
6-Doğal Afetler, Önlem Alalım:Doğal olaylarını ve önlemlerini 
öğreneceğiz 

Haziran Ayı İşlenecek Konular 

1-Güneş’i gözlemleyerek yönleri göstermeyi öğreneceğiz.Ana yönler 
üzerinde durulur. 
2-Dünya’nın şekli ve hareketlerinin insan yaşamını nasıl etkilediğini 
öğreneceğiz. 
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TÜRKÇE 
___________________ 
TEMA = DOĞADA HAYAT 

  
Mayıs Ayı İşlenecek  
Metinler 

1-Gerçek Meslek: Büyük harf ve 
noktalama işaretlerini uygun 
yerlerde kullanmayı alışkanlık 
haline getireceğiz. 
2-Sporcu:Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri yerler ve yaşadıkları 
olaylar hakkında konuşmalar yapmaları sağlanacak.. 
3-Ne Yemelisiniz:Görsellerle ilgili soruları cevaplayacağız. 
4-Atakan Televizyon Seyretmek İstiyor:Öğrencilerin yazdıklarını harf 
hatası, hece eksikliği ile yazım ve noktalama kuralları açısından gözden 
geçirmeleri ve düzenlemeleri sağlanacak. 
5-Bardaktan Telefon Yapma:Telefonda konuşma kurallarını 
uygulayacağız. 

Haziran Ayı İşlenecek Metinler 

1-Teknoloji:Görselden/görsellerden hareketle anlamını bilmediği 
kelimeleri ve anlamlarını tahmin edeceğiz. 
2-Kara Kutu:Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
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MATEMATİK 
___________________ 
TEMA = ÖLÇÜLER 
_________________________ 
Mayıs Ayı İşlenecek  
Metinler 

1-Paralarımız. :Kuruş ve  lira 
arasındaki ilişkiyi fark ederek 
problemler çözeceğiz. 
2-Veri Toplama ve 
Değerlendirme:Veri Toplama ve Değerlendirme çalışmaları yapacağız. 
3-Uzunluk Ölçme: Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya 
santimetre cinsinden ölçeceğiz. 
4-Uzunluk Ölçü Problemleri :Uzunluk ölçme birimi kullanılan 
problemler çözeceğiz. 

Haziran Ayı İşlenecek Konular 

5-Tartma: Kütle ölçme birimiyle ilgili problemleri çözme çalışmaları 
yapacağız.  
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MINDLAB 
____________ 

  Wolf and Sheep oyunu 

ile öğrencilere birlik ve 
beraberliğin önemini düşünmeye 
alıştırarak, olaylara doğru 
yorumlarla yaklaşabilme 
öğrenecekler.Dikkatini bir 
noktada yoğunlaştırma becerileri 
gelişecek.Kurallara uymayı, 
dostça yarışmayı, kaybetmeyi 
kabullenmeyi, kazananı 
kutlamayı öğrenecekler.”Bir elin nesi var ,iki elin sesi var.Birlikten 
kuvvet doğar.” Atasözleri hatırlatılacak.Başarıya sistemli, disiplinli ve 
birlik beraberlik içinde bir çalışma ile ulaşılabileceğini kavrayarak 
öğreneceğiz.  

 

MÜZİK 
______________ 

  Ritim çalışmaları yapılacak 

  Uçurtma ve dondurma  adlı şarkı öğrenilecek 
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KODLAMA 
_______________ 

   2.Sınıflarımız, ScratchJR isimli 

kodlama uygulamasında, tasarladıkları 

oyunları ve mini hikayeleri akıllı tahta 

önünde arkadaşlarına sunmaya 

başladılar. Daha karmaşık kod 

bloklarına da geçiş yapacaklar. 

 Aynı zamanda PuppetPals uygulamasıyla, kendi hikayelerini 

eğlenceli bir şekilde kuklalar aracılığıyla oluşturmayı öğrenecekler.
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TOPICS AND NEW VOCABULARY - Konular ve Kelimeler:  

Numbers (Sayılar): 10 (ten), 20 (twenty), 30 (thirty), 40 (forty), 50 (fifty),  

60 (sixty), 70 (seventy), 80 (eighty), 90 (ninety), 100 (a hundred)  

Words (Kelimeler): tomatoes (domates), potatoes (patates), cucumbers 
(salatalık), carrots (havuç), pears (bezelye), beans (fasülye), oranges 
(portakal), strawberry (çilek), plum (erik), mangoes (mango), peaches 
(şeftali), broccoli (brokoli), lettuce (marul), cabbage (lahana), spinach 
(ıspanak), pears (armut), apricots (kayısı), avocados (avokado), cherry 
(vişne), watermelon (karpuz), vegetables (sebze), fruit (meyve), healthy 
(sağlıklı), unhealthy (sağlıksız), egg (yumurta), fish (balık), chicken 
(tavuk), meat (et), sweets (şeker), milk (süt), rice (pirinç), pizza (pizza), pasta 
(makarna), cheese (peynir), yoghurt (yoğurt), swimming pool (yüzme 
havuzu), park (park), friend (arkadaş) 

ISLANDS 3 COURSE 

UNITS - Üniteler: UNIT 7 – FOOD &  

UNIT 8 - THINGS WE DO  

İNGİLİZCE
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 Actions: sleep (uyumak), read (okumak), drink (içmek), walk (yürümek), eat 

(yemek yemek), dance (dans etmek), doing homework (ödev yapmak), listen 

(dinlemek), clean (temizlemek), play (oynamak, çalmak), swim (yüzmek),  

ask (sormak), jump (zıplamak), wash (yıkamak), sing (şarkı söylemek),  

 touch (dokunmak), run (koşmak), see (görmek), speak (konuşmak), live 

(yaşamak), do (yapmak), 

 Goodbye Unit: pen (tükenmez kalem), ball (top), 

rock (kaya), glasses (gözlük), lamp (lamba), shorts 

(şort), bike (bisiklet), water (su), towels (havlu), 

computer (bilgisayar), belt (kemer), uniform 

(üniforma), broom (süpürge)  

GRAMMAR-DİLBİLGİSİ 

*Prepositions of place (yer bildiren edatlar) in/on/at/below/above/under/behind/in 
front of 

*There is/There are 

*It’s/They’re 

*This is/That is - These are/Those are

PROJECTS AND ACTIVITIES - Proje ve Aktiviteler:  

Bring pictures and photos from the Internet about healthy / unhealthy food and 
decorate the classroom.
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STRUCTURES-YAPILAR 

- Do you like peas? 
- Yes, I do. & No, I don’t.  
- Yes, he / she does.  
- No, he / she doesn’t.  
-

- Can I help you?  
- Is there any lettuce?  
- Yes, there is.  
-
- Are there lots of strawberries? 
- No, there aren’t.  
-
- Do you have breakfast?  
- Do you like vegetables for dinner?  
- What are you doing?  
-
- I’m drinking & I’m sleeping. & I’m cleaning. 

TORIES (Hikayeler) 

In the garden, Island adventure chapter 7 and 8, Making a machine, ActiveLearn 
stories 

SONGS - Şarkılar 

Super Simple Songs, Songs about Food, Action Songs, Are you sleeping? Is there 
any...?, Let’s get fit-Count to 100 everyday 

REMINDER 
FOR THE STUDENTS WHO SIGNED UP TO TAKE THE CAMBRIDGE  EXAM. 

THE EXAM date is SUNDAY 26 MAY 2019 

THE EXAM will be held at our 4 LEVENT Ozel Yildiz school. 

The exact time of the exam will be announced at a later date. 
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SKILL BOX FOR STARTERS COURSE 

Units - Üniteler:  

Unit 14 - The World,  

Revision 

Vocabulary - Kelimeler:  

  Time & Date: afternoon, birthday, clock, day, evening, morning, night, today, 
watch, year 

  Prepositions: at, on, in, for, with, by, to 

  Beaches: beach, sand, sea, shell, sun, water, boat, 
dolphin, beachball,   

  Nature: tree, grass, flowers, animals, weather, park, 
mud, puddle, pond, wellies, raincoat 

  Cities: cars, apartment, shops, street, road, pavement, zebra crossing, traffic 
lights 

Topics covered - Konular:  

  Describing routines,  Prepositions of Time, Beach activities, Outdoor activities, 
Present Continuous Tense, Urban Safety, Should/Shouldn’t, Future Simple Tense, 
Summer Activities,  

ACTIVE LEARN ONLINE READING COURSE 

Let's encourage our students to read books on the iACTIVE LEARN  platform. 

Öğrencilerimizi ‘ActiveLearn’ platformunda kitap okumaya teşvik etmeyi ihmal 
etmeyelim.



 11

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ İLKOKULU | 2-A MAYIS / HAZİRAN 2019

STORIES (Hikayeler) 

 *Pets & Island Adventure chapter 5 and 6 

& Characters’ Clothes & Sports in the 

Park  

 *Stories related to the topic on 

ActiveLearn platform. 

SONGS - Şarkılar 

 Super Simple Songs, Clothes Songs, Sports Songs , Shapes Song 

SKILL BOX FOR STARTERS COURSE 

 Units - Üniteler: Unit 12 - Toys, 

Unit 13 - Transport, Unit 14 - The 

World 

 Vocabulary - Kelimeler:  

 Toys: alien, ball, balloon, baseball, 

basketball, bike, boat, car, doll, 

football, game, helicopter, kite, 

lorry, monster, plane, robot, soccer, toy, train, truck 

 Transport: bike, boat, bus, car, helicopter, lorry, motorbike, plane, train, 

truck  
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 Verbs: drive, fly, go, ride, run 

 Time & Date: afternoon, birthday, clock, day, evening, morning, night, 

today, watch, year 

 Possessive Pronouns: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs 

 Beaches: beach, sand, sea, shell, street, sun, tree, water 

Topics covered - Konular 

 Types of toys, Describing possessions, Expressing preferences, Types of 

vehicles, Describing journeys, Describing Vehicles,  Using possessive 

pronouns, Describing routines, Space travel, Beaches, 

ACTIVE LEARN COURSE 

 Öğrencilerimizi ‘ActiveLearn’ platformunda kitap okumaya teşvik etmeyi 

ihmal etmeyelim. 
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   İkinci sınıf 

öğrencilerimizle  Rus ressam 

Vassily Kandinsky’nin eserlerini 

inceleyecek ve soyut resim 

terimini öğreneceğiz. Sanat 

mesleklerinden endüstriyel 

tasarım hakkında bilgi edinecek 

ve taşıt tasarımı çalışması 

yapacağız.

GÖRSEL 
SANATLAR 

______________ 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

  Badminton bu dönem işleyeceğimiz son branş. Öğrencilerimize kısa 

bir branşı tanıtıcı bilgilendirme arkasından raketi tutma topu tutma 

atma yakalama karşılık verme çalışmaları yapıyoruz. Kısa mesafe koşu 

yarışması ve uzun mesafe koşu yarışması yapıyoruz. Döneme veda 

ettiğimiz hafta ise öğrencilerimizle beraber dans ediyoruz. 
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VAPURLARI SEVEN ÇOCUK 
___________________________ 

Sayfa Sayısı: 96 

Baskı Yılı: 2011 

Dili: Türkçe 

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı 

 Cesur bir çocuğun kentsel değişime 
karşı koyma öyküsü. 

 Güneşi Bile Tamir Eden Adam, 
Alaaddin’in Geveze Su Boruları, Kedilerin Kaybolma Mevsimi gibi kitaplarını tüm 
çocukların severek okuduğu, ülkemizin tanınmış mizah sanatçısı Behiç Ak’ın 
“Gülümseten Öyküler” dizisinin dördüncü öyküsü İstanbul’da, Boğaziçi’nde geçiyor. 
Sanatçı, yine günümüzün tartışılan sorunlarından birini, çarpıcı bir anlatımla 
kaleme aldı. “Gelişim” adına değişip metropolleşen kentte, betonlaşmanın insanlar 
üzerindeki etkilerini güçlü bir gözlemle kurgulayan Ak, insan ve yaşadığı çevre 
arasındaki ilişkiyi duru bir üslupla, gülümseten desenlerle anlatıyor. Çok ödüllü 
sanatçının öteki kitapları gibi bu kitabını da, çocuklar kadar yetişkinler de severek 
okuyor. 
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KİTAP ÖNERİSİ 

http://gunisigikitapligi.com//kitaplar/gunesi-bile-tamir-eden-adam-2/
http://gunisigikitapligi.com//kitaplar/alaaddinin-geveze-su-borulari/
http://gunisigikitapligi.com//kitaplar/kedilerin-kaybolma-mevsimi/
http://gunisigikitapligi.com//kisiler/behic-ak/
http://gunisigikitapligi.com/book/gulumseten-oykuler-dizisi/
http://gunisigikitapligi.com//kitaplar/gunesi-bile-tamir-eden-adam-2/
http://gunisigikitapligi.com//kitaplar/alaaddinin-geveze-su-borulari/
http://gunisigikitapligi.com//kitaplar/kedilerin-kaybolma-mevsimi/
http://gunisigikitapligi.com//kisiler/behic-ak/
http://gunisigikitapligi.com/book/gulumseten-oykuler-dizisi/
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 
Trafik ve İlk Yardım Haftası Mayıs’ın ilk haftası 

Anneler Günü 12 Mayıs 

Engelliler Haftası 8-12 Mayıs 

Uluslararası Aile Günü 12 Mayıs 

Müzeler Haftası 22-26 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 

Dünya Çevre Günü 5 Haziran 
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ÖĞRETMENLERİMİZ 
EMİNE AYDIN- SINIF ÖĞRETMENİ 

BUSE GİZEM KÖSTEM -İNGİLİZCE 

ÖĞRETMENİ 

BRADLEY MARK GRAHAM-İNGİLİZCE 

ÖĞRETMENİ 

KATHLEEN TILLIE- İNGİLİZCE 

ÖĞRETMENİ 

HANDAN BAYRAM- MÜZİK ÖĞRETMENİ 

F.SEZA SATIRLI- GÖRSEL SANATLAR 

ÖĞRETMENİ 

SIDIKA ESEN UZUN- BEDEN EĞİTİMİ 

ÖĞRETMENİ 

FERHAT İLKER ORBAY- KODLAMA 

ÖĞRETMENİ 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

https://www.instagram.com/yildizkoleji

http://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.yildizkoleji.k12.tr%252F&h=ATMLJrCtmmA9mLxcR2-NfqQIqefo68Jtk_AJww2FNoM4ewFeX-qJ6Lp79qcSQBmvULMh53H5sY8kVjrR1SUkZWZckKWfs-zHp9MyoSDRcesEIxrZQKS0n1bdK2eB-uOVyQ
https://www.facebook.com/YildizKoleji
http://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.yildizkoleji.k12.tr%252F&h=ATMLJrCtmmA9mLxcR2-NfqQIqefo68Jtk_AJww2FNoM4ewFeX-qJ6Lp79qcSQBmvULMh53H5sY8kVjrR1SUkZWZckKWfs-zHp9MyoSDRcesEIxrZQKS0n1bdK2eB-uOVyQ
https://www.facebook.com/YildizKoleji

