
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 Gizem 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 13.15 – 13.55 

 

 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

2-A SINIFI  

NİSAN AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 
TÜRKÇE 

 

7.TEMA: 

İşlenen Metinler: Anadolu‟nun Cirit Oyunları, Hepimizin Oyuncakları, Oyun Alanı, Denizde 

Yüzerken Nelere Dikkat Edilmelidir? (Dinleme Metni), Uçurtmalar, Rengarenk Topacım (2.Dinleme 

Metni) 

 

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

olarak işleyeceğiz. Belirli ders saatlerinde kitap okuma çalışmaları yapacağız. Türkçe 

“Masallar ve Öyküler” kitabından okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız. Okunan 

metindeki anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamlarını sözlükten bulma ve aynı kelimeleri 

cümle içinde kullanma çalışmaları yapacağız. 

 

Yazım kuralları konusunu  işleyeceğiz. Büyük harflerin yazımıyla ilgili çalışmalar 

yapacağız. Noktalama işaretlerini tekrar edeceğiz. Okuduğunu anlama, yazım ve 

noktalama, sebep-sonuç ilişkisi, tekil-çoğul isimlerle ilgili 

soruların yer aldığı değerlendirme çalışması 

yapacağız.  

 

 

 

MATEMATİK 

 

İşlenen Konular: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, uzunlukları ölçme ve para problemleri - 

Paralarımız 

 

Toplamı ve çıkanı tahmin etmeyle ilgili problem 

çalışmaları yapacağız. Uzunluk ölçme birimleri olan 

metre ve santimetre ile ilgili problemler çözeceğiz ve 

kuracağız. Tekrar amaçlı belli aralıklarla toplama, 

çıkarma, çarpma ve bölme işlemi gerektiren 

problemler çözeceğiz. Eldeli çarpma çalışmaları 

yapacağız.  

 

Paralarımız konusunda madeni ve kağıt paraları tanıyacağız. Madeni (1, 5, 10, 25, 50 Kr ile 1 TL) ve 

kağıt paraların (5, 10, 20, 50, 100 VE 200 TL)ön ve arka yüzlerinin fotokopileri 

defterlere yapıştırılarak paraların isimlerini öğreneceğiz.  Para birimimizin Türk Lirası 

olduğu ve Türk Lirasının sembolünü öğreneceğiz. Örnekler üzerinden verilen paraların ne 

kadar ettikleri ile ilgili çalışmalar yapacağız. Para birimlerini birbirlerine dönüştürme 

(kuruşu liraya) etkinlikleri yapacağız. Para problemleri çözeceğiz. Dört işlem ve dört işlem 

problemleriyle ilgili değerlendirme yapacağız. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAYAT BİLGİSİ 

 

C TEMASI: DÜN, BUGÜN, YARIN 

 

Öğrencinin kendi evinde hissettiği olumlu 

duygular ile ülkesinde hissettiği olumlu 

duyguları vatan sevgisi açısından 

ilişkilendirmesi sağlayacağız. Yaşadığımız 

İstanbul şehrinin nerede ve hangi bölgede 

bulunduğu hakkında konuşacağız. Türkiye 

siyasi haritası üzerinden Türkiye‟deki 

şehirler hakkında bilgi vereceğiz. 

 

 

“Dün, Bugün, Yarın” temasında öğrencilerinin kendilerinin, arkadaşlarının ve ailelerinin fiziksel 

görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini fark etmelerini sağlayacağız. Öğrencilerden bebeklik 

ve çocukluk albümlerini okula getirerek inceleyeceğiz. Bu 

süreçte gözlenen değişiklikler hakkında konuşacağız. 

Öğrencilerin önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildikleri 

ve yapamadıkları davranışları karşılaştırarak zaman içinde 

nasıl bir değişim geçirdikleri hakkında sohbet edeceğiz. 

İnsanların büyüdükçe yiyeceklerinin, oyuncaklarının, 

duygularının, oyunlarının zaman içinde değiştiği yargısına 

varacağız. Farklı ülkedeki çocukların beslenme, giyim ve oyun 

tarzlarındaki değişiklikleri öğrencilerin araştırmasını 

yapacağız. Araştırılan bilgileri hikayeleştirilerek sınıfta 

okuyacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

kutlama etkinliklerini çalışacağız.  

  

 

 

 

MİND-LAB 

 

Problem çözmek ve hedeflere ulaşmak için karşılıklı desteğin ve 

takım çalışmasının önemini allgılamak için Wolf and Sheep 

oyununu oynayacağız.  

 

 

 

 

 

 



İNGİLİZCE 

Üniteler: Unit 8 Sports Club  

Kelimeler:  

Sports club (spor kulübü), baseball (beyzbol), basketball (basketbol), volleyball 

(voleybol), football (futbol), hockey (hokey), badminton (badminton), table tennis (masa 

tenisi), tennis (tenis), swimming (yüzme), athletics (atletizm), forget (unutmak), join 

(katılmak,dahil olmak), boring (sıkıcı), fun (eğlenceli), team (takım), full (dolu, tam), start 

(başlamak), goal (gol, hedef), well-done (aferin), try harder (tekrar dene),  score (skor, 

puan), breathing (nefes), breathe in (nefes almak), breath out (nefes vermek), air 

(hava), lungs ( akciğerler), chest (göğüs), on the spot (olayın geçtiği yerde), bar code 

(barkod), match (eşleştirmek), trophy (kupa), difficult (zor) 

 

Konular: 

 Fiillerin „-ing‟ ile halleri 

           Fiillerin sonuna –ing ekleyerek isimleştireceğiz.  

             Swimming is fun. 

             Dancing is great. 

 

 Gerunds „like  +  -ing ,  So do I. / Me too. / I don’t. 

Hoşlandıkları sporlardan bahsederken isim-fiil kullanmayı ve en sevdikleri sporu 

söylemeyi öğrenecekler. 

A:What do you like doing?     B:I like playing (football).     A: So do I. 

A:What sport do you like doing?     B: I like playing (table tennis).  A:Me too. 

So do I. / Me too. / I don’t. 

 

 What’s your favourite sport?         My favourite sport is (swimming). 

 What is your favourite sport?         It’s (athletics).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proje&Etkinlik: 

 Öğrenciler sevdikleri spor takımı ile ilgili grup çalışması poster hazırlayacaklar. 

 Öğrenciler anket yaparak, en sevdikleri spor türüne göre sınıf sütun grafiği 

oluşturacaklar. 

 Kes-yapıştır aktivitesi olarak kupalar hazırlayacaklar. 

Şarkılar: 

 Dance & Sing videos on gonoodle.com 

 Sports Song 

 My favourite Sport 

 I like doing.. 



ORMAN 

 

Tohumlar fidana 

Fidanlar ağaca 

Ağaçlar ormana 

Dönmeli yurdumda 

  

Yuvadır kuşlara 

Örtüdür toprağa 

Can verir doğaya 

Ormanlar yurdumda 

  

Bir tek dal kırmadan 

Ormansız kalmadan 

Her insan bir fidan 

Dikmeli yurdumda 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Görsel sanatlar derslerimizde bu ay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı ile bağlantılı olarak Dünya çocukları konulu grup 

çalışması yapacağız. Çalışmamızı yaparken farklı malzemeleri 

birarada kullanmayı deneyimleyecek ve takım halinde 

çalışmayı öğreneceğiz.  

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Fiziksel uygunluğu desteklemek için çömel kurtul,  bom oyunu, ip tutma 

oyunları ile işbirliğine dayalı eşli çalışmalar yapacağız. Öğrencilerimizin 

dengeleme hareketlerin geliştirecek;  don - çözül oyunumuz gibi birçok 

eğitsel oyunları öğreneceğiz.      

 

 

 

MÜZİK  

 İkinci sınıf öğrencilerimizle Nisan ayında hız 

terimlerini öğreneceğiz. 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterisinde koroyla 

seslendirebilmek için “23 Nisan” isimli şarkıyı 

öğreneceğiz. Melodika çalışmalarına devam 

edeceğiz. “Orman” şarkısını öğrenerek sesimizi 

doğru kullanmayı ve koro ile şarkı söyleme 

çalışmaları yapacağız.  

 

 

 

 

Sanat derslerimizde yaptığımız çalışmaları 

linkteki bloğumuzdan takip edebilirsiniz:    

http://yildizsanat.edublogs.org/  

http://yildizsanat.edublogs.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kitap Önerimiz: 

 

Sevgi Masalı 

Yazan : Samed Behrengi 

Yayın evi: Can  

 

 

Sevgi Masalı, padişahın güzeller güzeli kızı ile sarayda çalışan Koç Ali‟nin 

öyküsü. Kendisinden başka kimseyi beğenmeyen, kimseyle arkadaş olmak 

istemeyen prensesin tek oyun arkadaşı Koç Ali‟dir. Günün birinde Koç Ali‟nin 

prensese söylediği bir şey güzel kızı öyle kızdırır ki Koç Ali‟yi saraydan 

attırır. Ondan sonra iyice yalnız kalır huysuz prenses ve hiçbir şeyle 

avunamaz. Sonunda hastalanıp yatağa düşer. Ama onun hastalığının bir tek 

çaresi vardır: Sevgi Masalı. Peki bu masalı kimden dinleyecektir? 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Sağlık Haftası 10- 14 Nisan 

Turizm Haftası 15 – 22 Nisan 

Okulumuzun Kuruluşu 18 Nisan 

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 


