
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 13.05 – 13.55 

 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

2-A SINIFI  

OCAK AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 

TÜRKÇE  

 

 

İşlenecek Metinler: Ekmek, Mutsuzluğun Çaresi (Öyküleyici 

metin), Elektrik (Dinleme metni), Tembel Çiftçiler   

 

Metinleri dinleme, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel yazma 

sırasıyla, günlük hayatla ilişkili olarak işleyeceğiz. Kitap okuma 

saatleri düzenleyeceğiz. Okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız. 

Serbest okuma metinleri okunduktan sonra metinle ilgili sorular 

oluşturulup ,cevaplayacağız. Neden-sonuç cümlelerine örnekler 

vereceğiz. 

  

 

 

 

MATEMATİK 

 

İşlenecek Konular: Yarım ve çeyrek 

tekrarları–Örüntü ve Süslemeler-– Ritmik 

sayma – Sayı örüntüsü ve süslemeler – 

Ağırlık Ölçüleri-Paralarımız-Değerlendirme. 

  

Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi  

öğreneceğiz ve bunlarla ilgili şekiller(kağıttan ve oyun hamurundan) oluşturacağız.. Ağırlık ölçüsü 

biriminden bahsedeceğiz ve kilogramın kullanıldığı yerleri öğreneceğiz. Kilogramın “kg”, gramın “g” 

sembolü ile gösterildiği öğreneceğiz. Konuyla ilgili etkinlik çalışmaları yapacağız.  

 

100 içinde ikişer ve beşer ileriye ve geriye saymalar ile yine 100 içinde çeşitli sayılardan 

başlayarak dörder ve üçer ritmik sayma çalışmaları 

yapacağız. Ritmik sayma problemleri çözeceğiz. Sayı 

örüntüleri oluşturacağız. Örüntü verilerek kuralı 

bozan sayıyı bulma çalışmaları yapacağız. 

Öğrencilere örüntü kuralı verilerek ve onlardan 

verilen kurala uygun olarak sayı örüntüleri 

oluşturmalarını  isteyeceğiz. Doğal sayılarla çarpma 

işlemi çalışmaları (2, 3, 4 ve 5 ile çarpma işlemi) 

yapacağız Paralarımızı tanıyacağız.. 

 

 

MİND LAB 

 

Ocak ayında Cat & Mice oyununu oynayarak iş birliği yapmak için kendimizi doğru ve net ifade 

etme, planlı hamle yapma ve hatalarımızla baş etme becerilerimizi geliştireceğiz. 

 

 

 

 

 



 

HAYAT BİLGİSİ 

 

B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM 

 

Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve 

düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Zaman 

ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan 

yapacağız. Meslekler ve mesleklerin özellikleri hakkında 

konuşacağız. Mesleklerin insanların hangi ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik olduğunu öğreneceğiz.  

 

Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken herkesin görüş 

bildirmesi gerekliliğinin insan haklarıyla ilişkisini kuracağız. 

Sınıf içerisinde bu konuyla ilgili drama çalışması yapacağız. 

Evde uyulması gereken kuralların neler oldukları hakkında 

konuşacağız. Aile arasındaki yardımlaşma ve görev paylaşımlarının önemine öğreneceğiz. Kişisel 

eşyaların ve başkalarının eşyalarının neden özenli kullanılması gerektiği hakkında tartışacağız. 

Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlanıldığını 

öğreneceğiz. 

 

 

 

İNGİLİZCE 

Üniteler: Unit 5 My Bedroom 

Kelimeler:  

Furniture (mobilya), lamp (lamba), mirror (ayna), armchair (koltuk), wardrobe (kıyafet 

dolabı),  sofa (kanepe), bed (yatak), table (masa), mat (paspas), mess (dağınıklık), to tidy 

up (toplamak, düzenlemek), clock (saat), recycling (geri dönüşüm), throw away (çöp 

atmak), rubbish (çöp), landfill (çöp sahası), hole (delik, çukur), ground (yer), newspapers 

(gazeteler), magazines (dergiler), bottles (şişeler), jars (kavanozlar), glass (cam), paper 

(kağıt), metal (metal), earth (yeryüzü, dünya)  

 

 

 

 

 



 

Ekstra Kelimeler: 

window (pencere), door (kapı), bedroom (yatak odası), living room (oturma odası), kitchen 

(mutfak), garden (bahçe), balcony (balkon), oven (fırın), cooker (ocak), sink (lavabo), 

towel (havlu), curtain (perde), cupboard (dolap), bookshelf (kitap rafı), bookcase 

(kitaplık), computer (bilgisayar), plant (bitki), painting (tablo), carpet (halı) 

 

Konular: 

 Demonstratives 

Uzaklık/yakınlık, tekillik/çoğulluk bildiren işaret zamirleri kullanarak cümleler 

kuracaklar. 

      I like this/that (book).  

      I like these/those (books). 

 Whose.? and Possesive („s)  

„Kimin‟ sorusuna, iyelik (sahiplik) eki olan „s ile cevap 

vermeyi öğrenecekler. 

Whose (socks) are these? 

They‟re (Fred‟s). 

Whose (hat) is this? 

It‟s (May‟s). 

  Key Phrases 

Konuşma dilini daha etkili kullanabilmek için bazı ünlem 

cümleleri öğrenecekler. 

Just a minute! (Bir dakika) 

Let me check! (Kontrol edeyim) 

I don‟t believe it! (İnanmıyorum)  

It‟s messy! Please, tidy up! (Çok dağınık, lütfen topla) 

 



 Preposition Review 

Yer-yön edatlarını konu içinde tekrar edeceğiz.  

(in, on, under, between, behind, in front of)  

There is a clock on the wall. 

There are socks under my desk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje&Etkinlik: 

 Odalarının resimlerini ya da videolarını çekip, yer-yön bildiren edatlar 

kullanarak tanıtacaklar. 

 Dergilerden kestikleri ev eşyaları ile kendi evlerini oluşturup, 

anlatacaklar. 

 Geri dönüştürülebilen materyaller getirerek, poster hazırlayacaklar. 

 Tüm üniteleri içeren quiz (düzey tespit ve ilerleme ölçüm testi) olacaklar. 

 

 

Şarkılar: 

 Little Tmothy McKane 

 What a mess! 

 The Rooms in a House Song 



UZAYLILAR RONDU 

 

Biz uzak bir gezegenden gelen yabancılarız 

Gerekirse OK oluruz  

Gerekirse TOP oluruz 

Gerekirse bir Fidan  

Gerekirse Bir DUVAR  

 

Biz uzak bir gezegenden gelen yabancılarız 

Gerekirse Çöp oluruz  

Gerekirse Yok oluruz  

Gerekirse Havada  

Gerekirse bir Sularda 

 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Ocak ayında sanat dersimizde Pera Müzesi‟ne bir gezi 

düzenleyeceğiz ve müzenin oryantalist resim 

koleksiyonunu gezeceğiz. Daha sonra müzede 

gördüklerimizden yola çıkarak bir resim çalışması 

yapacağız.  

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Ocak ayında derslerimizde iki ve daha fazla hareket becerisini 

birleştirmeyi gerektiren oyunlar oynayacağız. Yürüyüş çalışmaları 

yapacağız.  

 

 

MÜZİK 

İkinci sınıf öğrencilerimizle Ocak ayında 

“Uzaylılar” adlı şarkıyı öğreneceğiz. Balon ve 

kağıtlarla ses ve nefes çalışması yaparak 

diyaframımızı kullanacağız. Bir dönem 

boyunca yaptığımız çalışmaları hatırlamak ve 

pekiştirmek için dönemin son dersinde genel 

tekrar yapacağız. 

 

, 

 

 

 

Dersimize destek olmak için : 

http://www.peramuzesi.org.tr/Koleksiyon/Oryantalist-Resim-Koleksiyonu/1  

sayfasını öğrencimizle birlikte inceleyebilirisiniz. 

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.peramuzesi.org.tr/Koleksiyon/Oryantalist-Resim-Koleksiyonu/1
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


BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak 

ayının ikinci haftası) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 

Şiirimi Kedi Kaptı 
 

Yazan : Aytül Akal 

Yayın Evi: Tudem 

 

Birbirine uzak iki ayrı şehirde yaşayan iki usta yazarın yıllar boyunca 

elektronik postayla birbirlerine yolladıkları şiirler önce belli temalar 

üzerineydi: Ay, kar, deniz. Ancak onlar oyunlarını oynarken kediler gelmiş 

kapılarına, kuşlar konmuş pencerelerine, rüzgâr esmiş, kırlangıçlar uçmuş, 

kertenkeleler kaçmış… Bulutlar, martılar, balıklar, gökyüzü, karga, kirpi, 

güvercin ve dünyanın yedi rengi… Açın bakın, daha ne sürprizler bekliyor sizi 

bu kitapların sayfalarında. Sizde kendi şiirlerinizi yazın diye… 


