
Öğretmenlerimizin Görüşme Gün ve Saatleri: 

Gönül Akkurt Sınıf Öğretmeni 

Çarşamba 11.00 – 11.40 / Salı 13.15 – 13.55 

Izette Welgemoed İngilizce Öğretmeni 

Pazartesi 08.20 – 09.00 / Pazartesi 14.05 – 14.45 

Buse Erginal İngilizce Öğretmeni 

Salı 10.10 – 10.50 / Çarşamba 11.00 – 11.40 

Dila Oktay Müzik Öğretmeni 

Perşembe 13.15 – 13.55 / Perşembe 14.05 – 14.42 

Emine Bir Ermutlu Görsel Sanatlar Öğretmeni 

Perşembe 09.10 – 09.50 / Perşembe 10.10 – 10.50 

Gonca Demir Oyun ve Fiziksel Etkinlikler 

Öğretmeni 

Pazartesi 08.20 – 09.00 /Salı 13.05 – 13.55 

 

 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

2-A SINIFI  

ARALIK AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE 

 

İşlenen Metinler: Çevreci Çöp Bidonu ve Tırmık (Öyküleyici Metin) – Diş Ağrısı (Dinleme Metni) – 

Kutlama Kartı, Ben Bir Gürgen Dalıyım  (Serbest Okuma Metinleri)–Tembel Çiftçiler- Kağıt ve 

Kağıt Yapımı(Bilgilendirici Metin) – Ekmek (Şiir)-Mutsuzluğun Çaresi-Tutumluluk ve Para 

Biriktirme.(Serbest okuma metni) 

 

Metinleri dinleme, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel yazma sırasıyla, günlük hayatla ilişkili 

olarak işleyeceğiz. Kitap okuma saatleri düzenlenleyeceğiz. Okuduğunu anlama çalışmaları 

yapacağız. Serbest okuma metinleri okunduktan sonra  

metinle ilgili sorular oluşturup cevaplayacağız. Güzel yazı defterine 

şiir ve kısa metin yazma çalışmaları yapacağız. 

 

Tekil ve çoğul isimler konusununu işleyeceğiz. İsmin hallerini (yalın, -

e, -i, -de, -den hali) öğreneceğiz. Noktalama işaretlerinin (nokta, 

virgül, kısa ve uzun çizgi, tırnak, kesme işareti, ünlem, soru işareti ve 

iki nokta) özellikleri ve nerede kullanıldıklarını öğreneceğiz. Bununla 

ilgili etkinlik çalışmaları yapacağız.  

 

 

 

MATEMATİK 

 

İşlenen Konular: Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi – Örüntü ve 

Süslemeler – Simetri – Doğal Sayıları Karşılaştırma ve 

Sıralama – Verilmeyen Toplananı Bulma 

  

Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulma 

öğreneceğiz ve onluk bozmanın ne anlama geldiği modellerle 

açıklayacağız. Konuyla ilgili etkinlik çalışmaları yapacağız. 

Eldeli, eldesiz toplama ve onluk bozmadan, onluk bozarak 

çıkarma işlemleriyle ilgili karışık örnekler çözeceğiz.  

 

Örüntü kavramı açıklandıktan sonra bir örüntüde eksik 

bırakılan ögeler belirlenerek tamamlama çalışmaları 

yapacağız. Bir örüntüdeki ilişki kullanılarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler 

oluşturacağız. Simetri, modellerle açıklayacağız. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağı 

belirlenerek uygun şekiller iki eş parçaya ayıracağız. Simetrik şekiller çizeceğiz. Çeşitli şekiller 

iki eş parçaya böleceğiz. 100’den küçük iki doğal sayı karşılaştırılarak aralarındaki ilişkiyi 

belirleyeceğiz. 100’den küçük en çok altı sayı büyükten küçüğü 

veya küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Büyüklük “ > ” ve 

küçüklük “ < “ sembollerini kullanacağız ve sayılar sıralarken bu 

sembolleri kullanacağız. İki doğal sayının toplandığı işlemde 

verilmeyen toplananı bulma çalışmaları yapacağız. Verilmeyen 

toplananı bulmak için, toplamdan diğer taplananın çıkartılması 

gerektiği sonucuna ulaşacağız. Her konu bittikten sonra sınıfta 

test çözümü çalışmaları yapacağız. 
  

 



 

HAYAT BİLGİSİ 

 

A TEMASI: OKUL HEYECANIM 

B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM  

 

Okulumuzu ve çevremizi korumak için neler 

yaptığımız hakkında konuşacağız. Kaynak kitabın ne 

anlama geldiği ve kaynak kitaplardan nasıl 

yararlanılması gerektiği hakkında konuşacağız. 

Okulda çıkabilecek bir sorunla karşılaşıldığında nasıl 

çözüm yolları bulacağımızla ilgili konuşacağız. 

Sorunlarımızı çözmek için gerektiğinde 

öğretmenlerden, okul çalışanlarından ve 

arkadaşlarımızdan yardım alınması gerektiği vurgulayacağız. 

 

 

Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğu ve canlıların 

yuvalarının birbirinden farklı olabileceği hakkında 

konuşacağız. Öğrencilerden istedikleri iki tane 

canlının yuvalarını ve yavrularını nasıl 

besledikleriyle ilgili yazı yazacağız ve resim 

çizmeleri yapacağız. Öğrenciler yapmış oldukları 

çalışmaları sınıf arkadaşlarına sunacağız. Güneş’in 

doğuşu ve batışından hareketle “doğu” ve “batı” 

kavramları öğreneceğiz. 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİKLER 

 

1. Eco-school “Su” konusu kapsamında öğrenciler suyun 

önemiyle ilgili kendileri şiir ya da metin yazdılar. Yazdıkları 

şiir ve yazılarını konuya uygun resimler çizerek 

süsleyeceğiz. 

2. Okulumuzun konferans salonunda “Tutum Yatırım ve Yerli 

Malları” töreni düzenleyeceğiz. Sınıfımızda öğrencilerin 

getirdikleri kuru yemişler ve meyveler yenilerek yerli malı 

haftasını kutlayacağız.  

3. Mind-Lab etkinlik çalışmalarına devam edeceğiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 



İNGİLİZCE 

Üniteler: Unit 3: Where We Live, Unit 4: The Market 

Kelimeler:  

place (yer,mekan), playground (oyun parkı), cinema (sinema), swimmimg pool (yüzme 

havuzu), park (park), hospital (hastahane), bus stop (otobüs durağı), shop (dükkan), 

street (sokak), café (kafe), train station (tren istasyonu), fish (balık), bread (ekmek), 

egg (yumurta), mango (mango), watermelon (karpuz), lemon (limon), grapes (üzüm), beans 

(fasulye), tomato (domates), potato (patates) 

Konular: 

 Possesives 

Sahiplik bildiren cümleler kuracağız. 

Has your town got a (swimming pool)? 

Yes, it has. / No, it hasn’t.  

 Prepositions 

Yer-yön bildiren edatları işleyeceğiz. 

The (cinema) is between the (toy shop) and (Green Street). 

The (hospital) is behind the (playground).  

 ‘Would you like.. (a/an)/(some)….?’ 

Satıcı-müşteri arasında geçen diyalogları, kelimenin önüne gelecek ‘quantifiers (miktar 

belirteçleri) ile  örnekleyeceğiz. 

Would you like a (tomato) / some (bread)? 

Yes, please. / No, thank you. 

 There is / There are 

Miktar belirteçleri kullanarak satıcı-müşteri arasında geçen soru-cevap kalıplarını 

öğreneceğiz. 

Are there any (pears) in the fridge? 

Yes, there are. / No, there aren’t any. 

Is there any (bread) in the basket? 

Yes, there is. / No, there isn’t any. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Proje&Etkinlik: 

 Kesip, boyadıkları sebze-meyve ve diğer ürünlerle satıcı-müşteri 

diyalogları kuracaklar. 

 Evdeki buzdolaplarını çizip veya fotoğrafını çekip ‘there is 

(some)../there are (lots of)..’ ya da ‘there isn’t any../there aren’t 

any..’ kalıplarıyla cümleler kuracaklar. 

 Kurabiye, pasta ya da kek tarifi bulup,poster haline getirerek 

arkadaşlarına yemek programındaymışız gibi İngilizce anlatacaklar.  

 İngilizce tiyatro oyunu izlemeye gidecekler. 

 Yeni yıl kutlamaları için sınıfta ‘bingo’ (tombala) oynayarak, ‘numbers’ 

(sayılar) konusunu pekiştirecekler. 

 

 

 

Şarkılar: 

 Can you see the shop? 

 Our town’s got a lot of great things 

 Here we go around 

 Would you like some fruit? 

 Jingle Bells 



ŞİMŞEK 

 

Çakacak şimşek 

Gök gürleyecek 

Yağacak yağmur 

Seller akacak 

GÖRSEL SANATLAR  

Aralık ayında sanat derslerimizde sanatın 

doğuşunu tartışacağız. İlk insanların yaptıkları 

mağara resimlerini inceleyeceğiz ve bu 

resimlerden esinlenerek bir çalışma yapacağız. 

Simetrik ve asimetrik terimlerini öğrenecek 

ve simetrik baskı tekniği ile bir manzara 

resmi yapacağız.  

  

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Koşu oyunları, atlama ipi ile değişik oyunlar ve oturarak yakan top 

oyunu oynayacağız. Eski oyunlardan aç kapıyı bezirgân başı oyununu 

öğreneceğiz. Grupla top yuvarlama yarışması ve karşılıklı topla 

stafet yarışması yapacağız. Eğitsel oyun parkurları ile vücut 

gelişimimizi destekleyeceğiz. 

 

MÜZİK 

İkinci sınıf öğrencilerimizle Aralık ayında Eski Saat hikayesinden yola çıkarak 4’lük, 8’lik 

ve 16’lık nota değerlerini beden ritmiyle 

duyumsal olarak canlandıracağız. Marakas, 

davul ve zil yaparak Şimşek adlı şarkının 

sözlerine uyum sağlayacak şekilde 

yaptığımız enstrümanları çalacağız. 

İçerisinde yağmur, şimşek ve rüzgar 

geçen hikayeler okuyup yaptığımız 

enstrümanları olması gereken yerlerde 

kullanmayı öğreneceğiz. 

 

 

 

Dersimize destek olmak için öğrencimizle birlikte 

http://www.lascaux.culture.fr/  sitesini inceleyebilir, Lascaux mağarasında 

sanal tura çıkabilirsiniz.  

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibjYv3lrTPAhVRsBQKHaUNA6kQjRwIBw&url=https://www.clipartsgram.com/kids-music-clipart-free-1480&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjCNG3grVBt9qUUywumtzl4ePDrXIz3Q&ust=1475224833286639
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibjYv3lrTPAhVRsBQKHaUNA6kQjRwIBw&url=https://www.clipartsgram.com/kids-music-clipart-free-1480&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjCNG3grVBt9qUUywumtzl4ePDrXIz3Q&ust=1475224833286639
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibjYv3lrTPAhVRsBQKHaUNA6kQjRwIBw&url=https://www.clipartsgram.com/kids-music-clipart-free-1480&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjCNG3grVBt9qUUywumtzl4ePDrXIz3Q&ust=1475224833286639
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibjYv3lrTPAhVRsBQKHaUNA6kQjRwIBw&url=https://www.clipartsgram.com/kids-music-clipart-free-1480&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjCNG3grVBt9qUUywumtzl4ePDrXIz3Q&ust=1475224833286639
http://www.lascaux.culture.fr/
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibjYv3lrTPAhVRsBQKHaUNA6kQjRwIBw&url=https://www.clipartsgram.com/kids-music-clipart-free-1480&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjCNG3grVBt9qUUywumtzl4ePDrXIz3Q&ust=1475224833286639
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibjYv3lrTPAhVRsBQKHaUNA6kQjRwIBw&url=https://www.clipartsgram.com/kids-music-clipart-free-1480&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjCNG3grVBt9qUUywumtzl4ePDrXIz3Q&ust=1475224833286639


 

  

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 

Güneşi Bile Tamir Eden Adam 
Yazan: Behiç AK 

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı 

 

Adanın ciğercisi Muammer Bey çok iddiacı ve alıngan biridir. Öyle ki, 

kardeşi çalışkan tamirci Kadir Bey’e de küsmüştür. Oysa her tür eşyayı, 

hatta kırık kalpleri bile onaran tamircinin bundan haberi yoktur. O, 

adalıların bozulan ne kadar eşyası varsa onarmakla uğraşır, eskileri 

değerlendirir, eşyaların geçmişini anlatır durur. Ancak, beyaz eşya satıcısı 

ve nalbur kazançlarına engel olan tamirciden hiç hoşlanmazlar. Adalılar da 

eski eşyadan bıkmış, yeni şeylere sahip olmak istemektedirler. Sonunda 

tamirciyi adadan uzaklaştırmaya karar verirler. Ama nasıl?.. 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

 

İnsan Hakları ve Demokrasi Günü (10 Aralık )  

 

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ( 12-18 

Aralık)

 

Yeni Yıl Kutlaması (31 Aralık) 

 

Dünya Engelliler Günü (3 Aralık ) 

 

 


