
                                                

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

2-A SINIFI 

EYLÜL-EKİM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

Sevgili Velilerimiz, 

      Yeni bir eğitim öğretim yılında ikinci sınıfa başlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanı yaşarken bir 

yandan da akademik çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Tüm çalışmalarımızı planlarımız doğrultusunda 

yürüterek, bu öğretim yılını tamamlamayı hedefliyoruz. 

TÜRKÇE  

   Okulun ilk günü yeni arkadaşımızla tanıştık. Tatil anılarımızı anlatarak düzgün 

ifade becerileri kontrol edildi. Okulum Şiiri, Küçük Munise, ilköğretim konuları 

okunarak ilgili soruları cevapladık. Alfabetik sıralamayı tekrar ettik. Harf bilgisi 

konusu işlendi. Alfabedeki sesli ve sessiz harfler öğrenildi. Hece bilgisi tekrar 

edildi. • Yaşam alanımız olan sınıfımız ve okulumuzun daha düzenli olması için 

kurallarımızı belirledik. 

• Sınıfta, tenefüste, yemekhanede, kütüphanede ve törenlerde yapılması 

gereken olumlu davranışları konuşarak  yeniden gözden geçirdik. Bu kurallara uyarak okulumuzun 

benimsediği değerlerden “ saygı, sorumluluk, iş birliği, sağlık ve güvenlik “ ilkelerinin önemini, günlük 

yaşamdan alınan örneklerle anlattık. 

• “Birey ve Toplum” temamızın içeriğine uygun çeşitli metin türleri ile çalıştık. 

   Ekim ayı içerisinde; 

      Metinler; dinleme, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel yazma sırasıyla, günlük hayatla ilişkili olarak 

işlenmektedir. Kitap okuma saatleri düzenleyeceğiz.. Öğrenciler kitapları sınıf kitaplığından alacak, kitabı 

okuduktan sonra okumak istediği başka bir kitapla değiştireceklerdir. Kitap okunduktan sonra “Okuma 

Günlüğüm” defterlerine kitapla ilgili soruları cevaplanacaktır. Okuduğunu anlama çalışmaları yapılacaktır.  

MATEMATİK 

İşlenen Konular:  Matematik derslerimizde öncelikli olarak öğrendiklerimizi 

hatırlamak amacıyla; 1’den 100’e kadar sayılar saydık  ve yazdık. Deste 

Düzine– Doğal Sayılar –Basamak ve Sayı Değerleri ile ilgili çalışmalar yaptık.  

Ekim ayı içerisinde; 

Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi – Uzunlukları Ölçme-• Standart 

olmayan uzunluk ölçülerini (karış, kulaç, parmak, adım, ayak) hatırlayarak , standart uzunluk ölçülerinden 

“metre” ve “santimetre” kavramlarını öğreneceğiz. 

• “Deste” ve “düzine” kavramlarını örneklerle açıklayacak, sınıflarımızda yapacağımız etkinliklerle 

pekiştireceğiz. 

• 100 ‘e kadar olan sayma sayılarını onluk ve birliklerine ayıracak, böylece eldeli toplama ve onluk bozarak 

çıkarma işlemine hazırlık çalışmalarımızı yapmış olacağız. 
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HAYAT BİLGİSİ 

A TEMASI: OKUL HEYECANIM 

    Birinci sınıfta hep birlikte oluşturduğumuz okul ve sınıf  kurallarımızı hatırladık. “Sınıfımdaki Kurallar” 

başlıklı  sınıf sözleşmemizi hazırlayarak, kurallara uyacağımıza dair imzalar attık. 

• Okula gelmeden önce yapılması gereken hazırlıkların önemini vurgulanarak, 

ders araç  gereçlerini eksiksiz getirmenin okul başarımıza katkısı üzerine 

konuştuk. 

• Kişisel bakımımızı yapmamızın sağlığımız üzerine yararları konusu işledik. 

Büyüklerimizden yardım aldığımız durumlara örnekler (tırnak kesme, banyo 

yapma gibi) verildi. 

• Okulda sınıfımızın yerini tarif etme çalışmaları yapıldıktan sonra sınıfta 

oturduğumuz yeri belirten sınıf krokilerimizi çizdik.  

 

 Ekim ayı içerisinde; 

Sınıf başkanlığı seçimi yapılacak. Demokrasi kültürüne değinilecek. Kulüp 

veya grup çalışmalarında bir proje üzerinde çalışılırken arkadaşlarımızla 

işbirliği yapmamızın önemi anlatılacak.. Bu çalışmaların bizlere 

kazandırdıkları hakkında konuşulacak. Birlikte çalışmalarımızı yürütürken 

dayanışma içerisinde çalışmamızın bizlere kazandırdıklarına örnekler 

verilecek. 

 Türk bayrağına ve İstiklal Marşı’na neden saygı göstermemiz gerektiğini 

öğreneceğiz. Dengeli ve düzenli beslenmenin sağlığımız açısından önemi 

vurgulanacak. Kendimizin güçlü yanlarını fark etmemiz sağlanacak. Her 

birimizin farklı olduğu ve bu farklılıklarımızı saygı ile karşılamamız 

gerektiği açıklanacak. Milli bayramların farkını anlattıktan sonra bu özel günleri nasıl kutlayacağımız 

üzerinde konuşacağız. 

 

Okulumuzda ve sınıfımızda seçim çalışmalarına katılarak, 

öğrencilerimizin demokrasi kültürüne katkıda 

bulunmalarını sağlayacağız.  

Vücudumuzun bölümlerini tanıtarak kendisinin ve 

başkalarının vücudunun değerli olduğunun bilincini 

kazandıracağız Ulaşım araçlarına örnekler verilecek ve 

ulaşım araçları sınıflandırılacak. Okula geliş ve 

gidişlerde trafikte nelere dikkat etmemiz gerektiğine 

dikkatleri çekilecek.  
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İNGİLİZCE 

Kelimeler:  

School (okul), computer (bilgisayar), board (yazı tahtası), draw (çizmek), bookcase (kitaplık), classroom 

(derslik), class (sınıf), desk (sıra), door (kapı), alphabet (alfabe), cupboard (dolap), book (kitap), notebook 

(defter), rubber (silgi), window (pencere), letter (harf), teacher (öğretmen), student (öğrenci), 

page(sayfa), playground (oyun alanı), ruler (cetvel), chair (sandalye), floor (yer), wall (duvar), pencil case 

(kalem kutusu) 

Days (günler), Sunday (Pazar), Monday (Pazartesi), Tuesday (Salı), Wednesday (Çarşamba), Thursday 

(Perşembe), Friday (Cuma), Saturday (Cumartesi) 

Months (aylar), January (Ocak), February (Şubat), March (Mart), April (Nisan), May (Mayıs), June 

(Haziran), July (Temmuz), August (Ağustos), September (Eylül), October (Ekim), November (Kasım), 

December (Aralık) 

Seasons (mevsimler), Fall (Sonbahar), Winter (Kış), Spring (İlkbahar), Summer (Yaz) 

Konular: 

Konular: 

 Introduction (Tanışma) 

İsmimizi, soyismimizi, yaşımızı söyleyip, görünüşümüzü tanımlayarak tanıştık.  

 There is / There are 

There is a (book). 

There are some (pencils). 

 Singular (tekil) / Plural (çoğul) Words 

Kelimelerin tekil-çoğul hallerini işledik. 

 Articles  ‘a/an’ 

a book          -          an apple 

 Imperatives  

Olumlu ve olumsuz emir cümlelerini işledik.  

Sit down. / Don’t sit down. / Open your book. / Don’t open your book. / Stand up. / Don’t stand up. 

Şarkılar:  

 Touch the (window)! 

 In our English Class!  

 Days of the Week 

 Months of the Year 

 Seasons of the Year 

 

Gelecek Ay 

 ‘The Tortoise and the Hare’ adlı hikaye 

kitabımıza başlayacağız. 

 Fiilleri öğreneceğiz. 

 Kıyafetleri öğreneceğiz. 

 Günlük yaşantımızdan bahsetmeyi 

öğreneceğiz. 

 



Dersimize destek olmak için siz de evde 

oyun hamurlarını çeşitli oranlarda 

karıştırarak renk denemeleri 

yapabilirsiniz. 

BALIK, ÖRDEK, KURBAĞA 

Zıp zıp zıplar karada, 

Yüzer tatlı sularda, 

Vırak vırak seslenir, 

Eğlenir şu kurbağa. 

 

Paytak paytak yürürken 

Kaz ve ördek karada 

Vak vak vak vak yüzerler, 

Eğlenirler sularda. 

Suda yaşar balıklar, 

Sessiz sessiz yüzerler. 

Bazen sürü halinde, 

Bazen yalnız gezerler. 

GÖRSEL SANATLAR  

Eylül ayında derslerimizde oto-portre çalışması yaptık. Ekim ayında ise 

tasarım elemanlarından şekiller ve renkler üzerinde duracağız. Ünlü 

sanatçıların eserlerinde renk kullanımını inceleyeceğiz ve ana renkleri 

karıştırarak ara renkleri oluşturmayı öğreneceğiz.  

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Bu ay derslerimizde sağlığımızı geliştirmek için oyunlara ve fiziki 

etkinliklere neden katılmamız gerektiğini öğreneceğiz. Vücut alan 

farkındalığı ve hareket ilişkilerini geliştirmek için yer değiştirme 

hareketleri yapacağız. Çeşitli yönlere (sağa-sola, öne-geriye) eğilme 

hareketlerini bireysel ve eşli olarak yapmayı öğreneceğiz. 

MÜZİK  

İkinci sınıf öğrencilerimizle Ekim ayında Balık, Ördek, 

Kurbağa ve Pazarda Neler Var adlı şarkıları 

söyleyerek sesimizi doğru tonda ve yükseklikte 

kullanmayı öğreneceğiz. Şarkılarda ki uzun ve kısa 

heceleri bularak uzun ve kısa heceleri ayırt etmeyi 

öğreneceğiz. Doğadaki seslerden örnekler dinleyerek 

hangi seslerin kalın hangi seslerin ince olduğunu ayırt 

etmeyi öğreneceğiz.  

 

 

 

 

 

 

 

Dersimize destek 

olmak için 

öğrendiği şarkıları 

beraber 

söyleyebilirsiniz. 
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

İlköğretim Haftası (28 Eylül- 1 Ekim) 

Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının İlk Pazartesi) 

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) 

İstanbul’un kurtuluşu (6 Ekim) 

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 

Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım) 

 

Öğretmenlerimiz: 

 Gönül Akkurt Sınıf Öğretmeni 

Buse Erginal İngilizce Öğretmeni 

Izette Welgewood İngilizce 

Öğretmeni 

Dila Oktay Müzik Öğretmeni 

Emine Bir Ermutlu Görsel Sanatlar 

Öğretmeni 

Gonca Demir Oyun ve Fiziksel 

Etkinlikler Öğretmeni 

Kitap Önerimiz: 
SIKI DOSTLAR KURBAĞA VE MURBAĞA 

Yazan: Arnold Lobel 

Çeviren: Ece Özkan 

Kelime Yayınları 

64 sayfa 

 

 

Birlikte mektup yazmaktan tutun da, birlikte yüzmeye birbirlerine hikayeler 

anlatmaya, kayıp düğmeleri birlikte bulmaya kadar her şeyde, Kurbağa ve Murbağa 

hep birlikte- tam da en yakın arkadaşların olması gerektiği gibi… 

Gerçek dostluğu ve yardımlaşmayı konu alan bu kitabı Türkçe dersinde okuyacağız. 
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