
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. 

 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

2-A SINIFI  

ŞUBAT AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE  

 

İşlenen Metinler: Güneş‟in Aynası Ay (Öyküleyici metin), Astronot 

Olmak İstiyorum(Bilgilendirici metin), Sonbahar (Şiir), Yıldızlar 

(Dinleme metni), Güneş – Gökyüzü (Serbest okuma metinleri)  

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 

oluşturarak ve cevaplayacağız. Uzay ve Ay‟a ilk ayak basan 

astronotla ilgili performans çalışması ve sunumu gerçekleştireceğiz. Neden-sonuç cümlelerine 

örnekler vereceğiz. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

MATEMATİK 

 

İşlenen Konular: Çıkarma işleminde verilmeyen eksileni ve çıkanı bulma – Yarım ve çeyrek – 

Tartma – Sıvıları ölçme – Ritmik sayma – Sayı örüntüsü – Zihinden toplama ve çıkarma işlemi – 

Çarpma işlemi 

  

Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni ve çıkanı bulma çalışmaları 

yapacağız. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz ve bunlarla ilgili 

şekiller(kağıttan) oluşturacağız. Ağırlık ölçüsü biriminden bahsedeceğiz ve kilogramın kullanıldığı 

yerleri belirteceğiz. Kilogramın “kg”, gramın “g” sembolü ile gösterildiğini öğreneceğiz. Konuyla 

ilgili etkinlik çalışmaları yapacağız. Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle(değişik boyutlardaki 

bardak, kap ve sürahi) su miktarları ölçüp, ölçüm sonuçları hakkında konuşacağız. Standart sıvı 

ölçme biriminin “litre” olduğu ve “l” harfiyle gösterildiği sonucuna ulaşacağız. 

 

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

başlayarak dörder ve üçer ritmik sayma çalışmaları yapacağız. Ritmik sayma problemleri 

çözeceğiz. Sayı örüntüleri oluşturacağız. Örüntü üzerinde kuralı bozan sayıyı bulma çalışmaları 

yapacağız. Öğrencilere örüntü kuralı vererek, onlardan verilen kurala uygun olarak sayı örüntüleri 

oluşturmalarını isteyeceğiz. Toplamları 100‟ü geçmeyen 10 ve 10‟un katı olan doğal sayılar ile 10‟un 

katı olmayan iki doğal sayıyı zihinden toplama ve çıkarma çalışmaları yapacağız. Doğal sayılarla 

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

 

 

HAYAT BİLGİSİ 

 

B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM 

Eşyalarımıza Özen Gösterelim, İletişim Kurarken, Duygularını 

Kontrol Etmelisin, Güven Duygusu, Bunu Kabul Edemem, Daha 

İyi Öğrenmek İçin ve Atatürk Sayesinde konularını 

işlerken:Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken herkesin 

görüş bildirmesi gerekliliğinin insan haklarıyla ilişkisini 

kuracağız. Sınıf içerisinde konuyla ilgili drama çalışması 

yapacağız. Evde uyulması gereken kuralların neler oldukları hakkında konuşacağız. Aile içindeki 

yardımlaşma ve görev paylaşımlarının önemine değineceğiz. Kişisel eşyaların ve başkalarının 

eşyalarının neden özenli kullanılması gerektiği hakkında tartışacağız. Çeşitli ortamlarda 

başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlanıldığı hakkında konuşacağız. 



İNGİLİZCE 

Üniteler: Unit 6 People  

Kelimeler:  

Face (yüz), eyes (gözler), hair (saç), ears (kulaklar), glasses (gözlükler), nose (burun), 

mouth (ağız), cheeks (yanaklar), chin (çene), sad (üzgün), excited (heyecanlı), scared 

(korkmuş), tired (yorgun), angry (kızgın), happy (mutlu), bored (sıkılmış), sleepy (uykulu), 

guitar (gitar), to sing (şarkı söylemek), star (yıldız), world (dünya), great (harika), 

invitation (davetiye), to ask (sormak, rica etmek), to bring (getirmek), clown (palyaço), 

life cycle (yaşam döngüsü), caterpillar (tırtıl), soft (yumuşak), hard (sert), to hang 

(asmak, asılı durmak) 

Revision (Tekrar) : Colours (renkler), emotions (duygular), family members (aile üyeleri), 

months of the year (yılın ayları) 

Konular: 

 Asking questions about feelings  

Duygularımız hakkında sorular sorup, cevaplayacağız.  

Are you (angry)?   No, I’m not (angry). I’m (tired) / Yes, 

I’m (angry).  

Is he (happy)?  No, I’m not (happy). I’m (sad). / Yes, I’m 

(happy). 

 Identifying 

appearance (have got / has got) 

Görünüşlerimizi „have got/has got‟ yapısını kullanarak 

betimleyeceğiz.  

Tom has got (blue eyes). / I have got a (big nose).  

Has he got (blue eyes)? Yes, he has. / No, he hasn’t.  

Have you got a (big nose)? Yes, I have. / No, I haven’t.  

 

 

 

 



  Telling birthdays  

Doğum günlerimizi söylemeyi öğreneceğiz.  

Ben’s birthday is in June. / Tim and Sam’s birthdays are in 

October.  

Ben’in doğumgünüm haziranda. / Tim ve Sam’in doğumgünleri 

ekimde.  

When is your birthday?   My birthday is in May.  

Senin doğumgünün ne zaman? Benim doğumgünüm mayısta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje&Etkinlik: 

 Elişi ile canavarlar yapıp, onları „has got/have got‟ kullanarak anlatacaklar. 

 Doğum günlerimizi yazdığımız posterle panomuzu süsleyeceğiz. 

 Doğum günü davetiyesi hazırlayacaklar.  

 Doğum günlerinde ve partilerde oynanabilecek oyunları öğrenip, oynayacaklar. 

 Kelebeğin yaşam döngüsü temalı el işi yapacaklar. 

 

 

Şarkılar: 

 Who is that man over there? 

 Feelings Song 

 Months of the Year Song 

 Dance & Sing videos on gonoodle.com 



OKULA BAŞLADIK 

Okula başladık heya. 

Okula başladık 

Sevgili öğretmenim günaydın size. 

Sevgili kardeşlerim günaydın size. 

Okula başladık heya. 

Okula başladık 

Müziği sevdiren heya. 

Müziği sevdiren 

Derslerimiz çok güzel. 

Çalışmak güzel. 

Derslerimiz pek güzel. 

Çalışmak güzel 

Okulu sevdiren heya. 

Yaşamı sevdiren. 

Okula başladık heya. 

Okula başladık. 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Şubat ayında Amerikalı sanatçı Wayne 

Thiebaud‟un resimlerini inceleyeceğiz. Daha sonra 

pastel boyaları karıştırarak bir rengin tonlarını 

karıştırmayı öğrenecek ve doğum günü pastası 

konulu bir resim çalışması yapacağız. Nesnelerin 

dokularını kağıda aktarmak için kullanılan frotaj 

tekniğini öğreneceğiz. 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Şubat ayında derslerimizde iş birliğine dayalı eşli çalışmalar yapacağız.  

Spor dalları hakkında bilgi edineceğiz. Yakan top, kol kola sek, eşini bul 

ve elden ele top kimde oyunlarını öğreneceğiz. 

 

 

 

MÜZİK 

İkinci sınıf öğrencilerimizle şubat ayında porte 

üzerinde kalın do‟dan ince do‟ya kadar olan 

notaların tamamını tekrarlayacağız. “Okula 

Başladık” adlı şarkıyı öğrenerek öğrencilerimizle 

2. döneme mutlu bir giriş yapacağız. 

 

 

 

 

 

 

Dersimize destek olmak için internet ve kitaplardan öğrencimizle 

birlikte Wayne Thiebaud eserlerini inceleyebilirsiniz. 



 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 
 

Yazar: Sera Şahin 

Yayınevi: Final Kültür Sanat Yayınları 

 

 

 

Birbirinden farklı renklerdeki boncuk gözleri, kıvır kıvır saçları ve tombul 

yanaklarıyla herkesin daha ilk görüşte sevgisini kazanan Utku henüz sekiz yaşında; 

ama ona sorarsanız dünyada görmediği yer, atılmadığı macera yok! Çünkü Utku'nun 

hayal dünyasının sınırları yok. Bir gün babaannesini elindeki takma dişlere emirler 

yağdırırken gören Utku, tanık olduğu bu olağanüstü manzaranın sırrını çözmeye 

karar veriyor ve böylece en yakın dostları Can ve İpek'in de yardımıyla onu 

Beyazlar Ülkesi'nin kahramanı yapacak bu müthiş maceraya atılıyor! Dişlerimizin 

sağlığı ve bakımı için şimdi kahramanca mücadele etme vakti! 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Sivil Savunma Günü (28 Şubat) 
 


