
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  

KASIM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE  

 
İşlenecek Metinler:  

Temiz Hava (Öyküleyici Metin)  

Sağlıklı Olmak 

Serpilin Odası 

Topçu Dayının Evi-Kitap (şiir) 

Küçük Karınca 

Atatürk’ün Resmi (şiir) 

Kazan Doğurmuş 

Yaren İle Babası  

 

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

olarak işlenecektir. Kitap okuma saatleri düzenlenecektir. Kitap okunduktan sonra “Okuma 

Günlüğüm” defterine kitapla ilgili soruların cevaplanması çalışmalarına devam edilecektir. 

Okuduğunu anlama çalışmaları yapılacaktır. Metinler okunarak sorular cevaplanacaktır. Güzel yazı 

defterine şiir ve kısa metin yazma çalışmaları yapılacaktır. 

 

Sözcük (kelime) konusu; Tek başına anlamı olmayan sözcükler (ama,  çünkü, fakat, ve, ile vb.) 

kullanılarak cümleler kurulacak. Cümle ve özellikleri konusu işlenecektir. Kurallı ve devrik cümle 

örnekleri yapılacaktır. Eş ve zıt anlamlı kelimelerle eş sesli kelimelere örneklerle çalışılacaktır. Ad 

(isim) bilgisinde özel ve cins isimler, özel adların yazımı konusu işlenecektir. 

 

 

MATEMATİK  

 
İşlenecek Konular: Uzunlukları Ölçme – Zamanı 

Ölçme – Doğal Sayılarla Eldeli Toplama İşlemi 

 

Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimleri(karış, parmak, kulaç, 

adım ve ayak) kullanılarak sınıfımızdaki çeşitli uzunluklar ölçülecek. Standart ölçme 

araçlarının gerekliliği açıklanacak. Uzunluklar metre ve santimetre birimleriyle ölçülecek. Cetveli 

kullanarak çeşitli uzunluklarda düz çizgileri defterlerimize çizme çalışmaları yapılacak.  Zamanı 

ölçme konusu işlenecek. Tam ve yarım saatler okunup ve yazılacak. Saat modelleri üzerinde tam ve 

yarım saatleri gösterme çalışmaları, çeyrek saate de değinilecek. 

Dakika ve saat kavramlarına, akrep ve yelkovanın kadran üzerindeki 

hareketleri açıklanacak. Gün, hafta, ay, yıl ve mevsim çalışmaları 

yapılacak. Haftanın günleri, bir ayda kaç hafta ve bir yılda kaç ay 

olduğu, mevsimlerdeki ayların neler olduklarıyla ilgili etkinlikler 

yapılacak. 

Doğal sayılarla eldeli toplama işlemleri, eldeli toplama işleminde 

eldenin ne anlama geldiği modeller üzerinde açıklanacak. Eldeli 

toplama işlemiyle ilgili problemler çözülecek. Onluk bozarak çıkarma 

işlemine geçilecek. 

 

 

 



HAYAT BİLGİSİ 

A TEMASI: OKUL HEYECANIM 

 

Vücudumu Tanıyorum, Sağlığım İçin, Bizim Günümüz, Nasıl 

Davranmalıyız? Sözcüklerin Büyüsü, Ne Olabilirim? 

Meslekler hakkında bilgilendirme yapılacak, Duygularım 

Değişiyor, Bilinçli Tüketici, Çevremi Seviyorum, Atatürk 

de Öğrenciydi, Daha Coşkulu Bayramlar, Dini 

Bayramlarımız, metinlerimiz işlenecek. Sağlıklı besin 

grupları sınıf grup çalışması ile gösterilecek, hazırlanan 

çalışma sınıfta sergilenecektir. Vücudumuzun 

bölümlerini(baş, gövde, kollar ve bacaklar) ve organlarımızı 

ve kısaca görevleri üzerinde durulacaktır. Herkesin vücudunun değerli 

olduğunu kavratılacaktır. Sağlığımızı korumamız için; İyi beslenmek için hangi 

yiyecekleri yememiz hangi yiyeceklerden uzak durmamız gerektiği hakkında sohbet edilecek.  

 

Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapmanın önemine 

değinilecek. Arkadaş ilişkilerimizin nasıl olması gerektiği hakkında konuşulacak. Özensiz iletişimin 

yaratacağı sorunlar belirlenecek. İletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanılmasının önemine 

anlatılacak. Çevremizdeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiği açıklanacak. 

Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemi ve sağlayacağı faydalar hakkında konuşulacak. 

Sevdikleri bir meslek hakkında bilgi toplayıp görsellerle destekleyip sınıfta sunumu yaptırılacak. 

 

 

MİND-LAB 

 

Kasım ayı içerisinde, sıralı ve planlı bir şekilde bilgiyi araştırma becerisi kazandırma etkinliği 

olarak Mancala, bir hamlenin farklı olasılıklarını sırayla analiz edebilme becerilerini takım oyunu 

çalışması şeklinde Quart oyunları çalışılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yumurta kartonu ve 

fasulyeler ile evde kendi 

mancala tahtanızı 

yapabilirsiniz.  Oyunun 

kuralları için: 

https://mangala.com.tr/nasil

-oynanir/ 

 

https://mangala.com.tr/nasil-oynanir/
https://mangala.com.tr/nasil-oynanir/


ÖĞRETMENİM CANIM BENİM 

Öğretmenim, 

Canım benim canım benim, 

Seni ben pek çok, 

Pek çok severim. 

 

Sen bir ana, 

Sen bir baba, 

Her şey oldun, 

Artık bana. 

 

Okut, öğret ve nihayet, 

Yurda yararlı bir insan et. 

GÖRSEL SANATLAR  

Kasım boyunca tasarım elemanlarından renk ve doku üzerinde 

duracağız. Renk çemberine girmeyen siyah, beyaz, gri ve 

kahverenginin nötr (tarafsız) renk ailesini oluşturduğunu 

öğrenecek, nötr renkleri kullanarak bir kış manzarası 

yapacağız. Nesnelerin dokunarak hissettiğimiz yüzey özelliğine 

doku dendiğini öğrenecek ve hamur plaka çalışması ile dokulu 

yüzeyler oluşturacağız.  

  

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Hızlıyım yavaşım oyunu gibi eğitsel oyunlar ile kısa 

mesafe ve yavaş tempoda yer değiştirme 

hareketleri yapacak, daha sonra hızımızı ve koşu 

mesafemizi kademli olarak arttıracağız. Oyun ve 

fiziki etkinliklerde güvenlik önlemlerinin neden 

önemli olduğu ve etkinlikler sırasında nelerin 

güvenlik riski oluşturduğu hakkında bilgi edineceğiz. 

 

 

 

MÜZİK 

İkinci sınıf öğrencilerimizle Kasım ayında 

Atatürk’ün Çiçekleri ve Öğretmenim Canım 

Benim adlı şarkıları söyleyerek belirli gün ve 

haftalarla ilgili şarkılar öğrenip önemini 

kavrayacağız. Şarkı sözlerini analiz ederek 

günün anlam ve önemi daha derin öğreneceğiz. 

Öğrendiğimiz şarkılar üzerinde hafif ve kuvvetli 

seslerin farklarını ayırt edeceğiz. Farklı ailelere 

mensup enstrüman gruplarını görsel ve ezgisel 

örneklerle öğreneceğiz. 

 

Öğrencilerimizi sadece okulda değil, okul dışında da çevresindeki imkanları kullanarak (bisiklete 

binme, bahçede oyun oynama, yürüyüş yapma, yüzme vb.) düzenli fiziksel etkinlik yapma 

alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz, siz de bize destek olabilirsiniz. 

Dersimize destek olmak için evde frotaj çalışması 

yapabilirsiniz. Dokulu nesneleri kağıdın altına koyup 

yatay tuttuğunuz pastel boyayı kağıda sürterek 

nesnenin dokusunu kağıda çıkartabilirsiniz.  



İNGİLİZCE  

 

 
Üniteler: Unit 2:The Zoo , Unit 3: Where We Live 

Kelimeler:  

Animals (hayvanlar), zebra (zebra), monkey (maymun), hippo (su aygırı), parrot (papağan), snake 

(yılan), bear (ayı), tiger (kaplan), crocodile (timsah), 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) 

Konular: 

 Likes 

Sevdiğimiz ya da sevmediğimiz hayvanlar ve yiyecekler hakkında konuşacağız. 

(Freddy) likes / doesn’t like (spiders). 

Does (Mark/Emma) like (bananas)? 

Yes, s/he does. / No, s/he doesn’t.  

 

 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).  

 

 

 

 

 

 

Şarkılar: 

 Let’s go to the zoo! 

 What does zebra like? 

 Can you see the shop? 

 Our town 



BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Dünya Tasarruf Günü (1 Kasım) 

Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 

Atatürk’ü Anma Günü (10 Kasım) 

Dünya Çocuk Kitapları Haftası (14 -18 Kasım) 

Çocuk Hakları Günü (21 Kasım) 

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (22-27 Kasım) 

Öğretmenler Günü (24 Kasım) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje&Etkinlik: 

 Sınıfımızda görsellerle bir hayvanat bahçesi oluşturarak hayvanları türlerine gore 

gruplandıracağız. 

 

 Sevdiğimiz ya da sevmediğimiz yiyecekleri gösteren tablolarımızı, bağlaçlar kullandığımız 

cümlelerle açıklayacağız. 

 

 Boş ambalaj ya da ilaç kutularıyla semtimizin 3 boyutlu krokisini yapıp, öğrendiğimiz kalıplarla 

tanıtacağız. 

 

 Ünlü ressamların şehir kompozisyonlu tablolarını yorumlayacağız. 

 

 Atatürk resimleriyle süsleyeceğimiz Atatürk hakkında kısa bilgilerin olduğu İngilizce poster 

hazırlayacağız. 

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 


