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TÜRKÇE 
Eylül ayında: 

Okulumuzun ilk günü İlköğretim Haftası kutlandı. Sınıfımızla beraber pano yaptık. 

Türkçe dersinde başarılı olmak için dinlemenin önemli olduğu anlatıldı. 

Dinleme, sesli ve sessiz okuma kuralları anlatıldı.  

Eylül ayında okuma ve anlama hızlarını geliştirmek için her güne bir tekerleme okuma 

çalışması okuma saatlerinde yapıldı 

İşitilebilir bir ses tonuyla konuşma da kurallarımızın arasında olduğu belirtildi. 

Sözlük uygulama çalışması başarılı bir şekilde yapıldı. 

Büyük harflerin kullanıldığı yerler ve belli noktalama işaretlerinin görevleri anlatıldı. 

Ekim ayında: 

Yazı düzeni, defter düzeni çalışmalarına devam edilecek. 

Sözlük kullanma becerisini geliştirmek için bütün ünitelerde çalışmalar yapılacaktır. 

Zıt Anlamlı Sözcük çalışması, Anlamlı ve kurallı cümle oluşturma ve yazma etkinlikleri 

yapılacak. Soru ekleri anlatılacak. 

“Cumhuriyet" ve “Atatürk” şiirleri anlamlı vurgu ve telaffuza dikkat ederek güzel şiir okuma 

çalışmaları yapılacak. 

İstiklal Marşı’nın iki kıtasını güzel ve anlamlı okuyup ezberleme (Zorunlu değildir) çalışması 

yapılacak. 

“Menekşe “ve “Saklambaç” bahçe oyunları oynatılacak. 

Ev Adresini tam olarak öğrenme çalışması yapılacak. 

HAYAT BİLGİSİ 
Eylül ayında: 

Fiziksel ve kişilik özelliklerimiz anlatıldı.Kendi fiziksel ve kişilik özellikleri anlattırıldı. 

Sınıf kurallarını belirledik. 

Çantamı nasıl hazırlamam gerekiyor ?sorusu cevaplandırıldı. 

Okulun yakın çevresi tanıma ve eşyaları özenli kullanmanın önemi belirtildi 

Öğrenci Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır. 

Ekim ayında: 

Elektrik, su, temizlik malzemeleri ile okula ait ders araç ve gereçlerinin kullanımında 

tasarrufa özen gösterilmesi gibi konular üzerinde durulacak. 

Nezaket kuralları içinde kendini ifade etme, sihirli sözcükleri kullanabilme çalışmaları 

yapılacak. 

Oyun oynarken uyulması gereken kurallar öğrenilecek. 

İstek ve ihtiyaç kavramlarından hareketle paranın tutumlu kullanımı üzerinde durulur. 
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MATEMATİK 
 

Eylül ayında: 

100’ e kadar olan iki basamaklı doğal sayılar öğrenildi. 

İki basamaklı sayıları onluk ve birliklerine ayırma çalışmaları yapıldı. 

Deste ve düzine kavramları örneklerle açıklanarak etkinliklerle pekiştirilerek anlatıldı. 

Basamak değerini bulma çalışması yapıldı. 

100 leriye ve geriye doğru 2’şer ,3’er, 4’er, 5’er ve 10 ‘ar ritme sayma çalışmaları yapılmaya 

devam edilmektedir. 

Sayılarda büyüklük küçüklük ilişkisi işlendi. 

Ekim ayında: 

Sıra bildiren sayılar öğrenilecek. 

En yakın onluğa yuvarlama çalışması yapılacak. 

Eldeli ve eldesiz toplama işlemlerinin yapılışı problemlerle öğretilecek. 

MİNDLAB 

• Sistematik ve sıralı şekilde bilgi analiz ve; 

• Farklı çözüm yollarını, onların sonuçlarını ve yarattığı etkileri düşünme becerisini 

geliştirmeyi amaçlayan Dominoes oyunu oynanayacağız. 

 

KODLAMA 

İlkokul 2.sınıf öğrencilerimizle, kodlama dersinde iPad’leriyle birlikte “Draw Your 

Game” uygulamasında kendi hayal dünyalarına göre nasıl oyun yapılabileceğini, karşılaşılacak 

olası zorlukları ve hayal gücünün kodlamaya etkisini eğlenceli bir şekilde öğreneceklerdir.  

Öğrencilerimiz, algoritmik düşünmeyi, bir hedefe en kısa yoldan ve en doğru yoldan 

ulaşmayı eğlenceli bir şekilde öğreneceklerdir.  Öğrencilerimiz, iPad’lerini kullanırken  aynı 

zamanda problem çözme becerilerini geliştirecek,  kazanacakları bu problem çözme 

yeteneğiyle de, daha başarılı bir birey olma yolunda hızla ilerleyeceklerdir. 

 Ekim ayında ise, daha farklı iPad uygulamaları kullanılacaktır ve bilgisayarsız fiziksel 

etkinliklerle de algoritmik düşünme ve problem çözme becerileri desteklenecektir. 
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Üniteler: WelcomeUnit  

Sayılar:10 (ten), 20 (twenty), 30 (thirty), 40 (forty), 50 (fifty), 60 (sixty), 70 

(seventy), 80 (eighty), 90 (ninety), 100 (a hundred) 

Haftanın Günleri:Days of the week (Haftanın Günleri), Monday(Pazartesi), Tuesday 

(Salı), Wednesday (Çarşamba), Thursday (Perşembe), Friday (Cuma), Saturday 

(Cumartesi), Sunday (Pazar) 

Aylar:Months of they year (Yılın ayları), January (Ocak), February (Şubat), March 

(Mart), April (Nisan), May (Mayıs), June (Haziran), July (Temmuz), August (Ağustos), 

September (Eylül), October (Ekim), November (Kasım), December (Aralık) 

Renkler:Colours (renkler), white (beyaz), yellow (sarı), blue (mavi), green 

(yeşil), black (siyah), purple (mor), pink (pembe), brown 

(kahverengi), red (kırmızı), colour (boyamak)  

Alfabe:A’danZ’yeİngilizce alfabeyi söyledik.  

Sınıf Kuralları: Classroom Rules (Sınıf Kuralları): Sit down 

(Oturunuz), Standup (Ayağa Kalkınız), Be quiet (Sessiz Olunuz), Line 

up (Sıra Olunuz), Make a circle (Daire Olunuz) 

Diğer Kelimeler: circle (daireiçine almak), trace (üzerinden geçmek), match 

(eşleştirmek), find (bulmak), turn around (etrafında dönmek), treasure (hazine), stamp 

your feet (ayaklarını yere vur), hamster (hamster), parrot (papağan), fruit (meyve), 

vegetables (sebze), jump (zıplamak), count (saymak), show (göstermek), touch 

(dokunmak), repeat (tekraretmek), say (söylemek), sing (şarkı söylemek), puppet (kukla), 

write (yazmak), look around (etrafına bakmak) 

Asking for Permisson  

İzin alarak konuşmayı tekrar ettik. 

May I drink water, please? (Su içebilir miyim lütfen?) 

May I go to the toilet, please? (Tuvalete gidebilir miyim, lütfen?) 

May I ask a question/something, please? (Bir soru /birşey sorabilir 

miyim, lütfen?) 

May I borrow your …, please? (Senin … iniödünç alabilirmiyim, lütfen?) 

May I go to the bin/my cupboard, please? (Çöpe/Dolabıma gidebilir miyim?) 

Konular: 

- Do you like Saturdays? / I like Saturdays & I don’t like Saturdays. 

- Yes, I do & No I don’t. 

- When is your birthday? / It’s in August.  

2A EYLÜL İNGİLİZCE BÜLTENİ 



EKİM AYI KONULARIMIZ 

Üniteler:Unit 1: My Toys – Unit 2: My Family 

Oyuncaklar (My Toys):toy (oyuncak), toy box (oyuncakkutusu), ball (top), kite (uçurtma), 

doll (oyuncakbebek), train (tren), car (araba), balloon (balon), 

motorbike (motosiklet), plane (uçak), helicopter (helikopter) 

- What is it? / It is a doll.  

- What colour is it?  It’s red. 

- How many balls are there? / There are five balls.  

- What’s that? / It’s boat. 

- What are these? / These are balls. 

AileBireyleri (Family Members): uncle (amca), aunt (teyze & 

hala) &cousin (kuzen), daughter (kızçocuk), son (erkekçocuk), 

granny (büyükanne), granddad (büyükbaba), baby (bebek), 

children (çocuklar), parents (anne & baba) 

-Who’s he? / Who’s she? / Who are they? 

-He is my uncle / She is my aunt. / They are my cousins. 

Sınıf Eşyaları:Classroom objects (sınıf eşyaları), window (pencere), door (kapı), clock 

(saat), pencil (kalem), pen (tükenmez kalem), ruler (cetvel), scissors (makas), bag 

(çanta), pencilcase (kalem kutu), book (kitap), notebook (defter) 

Şekiller:Shapes (şekiller), circle (daire) ,triangle (üçgen), square (kare), star (yıldız), 

rectangle (dikdörtgen), heart (kalp). 

 

Songs (Şarkılar): What’s this? / Look for a present / Come along and 

count with me / Days of the Week songs / Months of the Year songs / I 

see something Blue / Colours’ Song / Who’s he? / Where is my Granny? 

Stories (Hikayeler): Lindy and Joe play with their toys / Pippin and the 

Princess Emily doll / Joe meets Lindy’s Family / We meet Princess 

Emily’s  

Family 

Projects (Projeler): Classroom birthday chart / Make a class calendar 

Speaking (Konuşma):Alphabet, Names, Spelling, Numbers, Possessive Adjectives, Age, 

Home, Arithmetic, Colours, Subject Pronouns, Verbs and Nouns, Verb phrases, 

Adjectives and Nouns, To Be, To Have, Demonstratives, Prepositions and Nouns, 

Locative phrases, Present Continuous Tense, Object Pronouns 



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 

 
Eylül ayının ilk haftasında öğrencilerimizle tanıştık ve dersin işleyişi 

 hakkında bilgi verdik. Dersimizin kurallarını anlattık. Önemli güvenlik  

kurallarını belirttik. Sıralanmalar ve temel duruşları çalıştık.  

Ekim ayında ise öğrencilerimizin fiziksel ölçümlerini yapacağız.  

Boy sıramızı ve sıralanmaları öğreneceğiz. Geleneksel çocuk oyunlarına 

 yer vereceğiz. ‘Mendil Kapmaca, Halat içi Köşe kapmaca, sek sek oyunu  

oynayacağız ve bol bol ip atlayacağız.  

 

 

MÜZİK 

 

 

 

 

 

 
 

• Dersimize destek olmak için siz de evde oyun 

hamurlarını çeşitli oranlarda karıştırarak renk 

denemeleri yapabilirsiniz. 

 

 
Sınıf öğrencilerimizle Eylül ayında İstiklal 

Marşı’nı düzgün söylemeyi ve 

 “Cumhuriyet Hürriyet demek ” adlı şarkıyı 

öğrendik. 

Okulumuzun “Yıldız Koleji Marşı” nı ve 

Andımız adlı şarkıyı öğrenip melodika 

çalışmaları yapacağız. 
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Kitap Önerimiz: 
 

Çevirmen: Eren Cendey  

Çizer: Mustafa Delioğlu  

Yayın 

Tarihi 

2018-02-13 

Baskı 

Sayısı 

46. Baskı  

Dil TÜRKÇE  

Sayfa 

Sayısı 

44  

 
Kitaplardan Korkan Çocuk, onun en sevilen çocuk kitabı. Küçük Leopold, daha sekiz yaşındadır, gerçekten de 
kitaplardan çok korkmaktadır. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
 

ÖĞRETMENLERİMİZ 

EMİNE AYDIN-SINIF ÖĞRETMENİ 

BUSE GİZEM KÖSTEM - İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

BRADLEY MARK GRAHAM- İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

KATHLEEN TİLLİE- İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

HANDAN BAYRAM-MÜZİK ÖĞRETMENİ 

F. SEZA SATIRLI-GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 

SIDIKA ESEN UZUN-BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ 

FERHAT İLKER ORBAY - KODLAMA DERSİ ÖĞRETMENİ 

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

http://yildizsanat.edublogs.org/ 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

1.  İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası) 

2. Dünya Çocuk Günü   ( Ekim ayı ilk pazartesi) 

3. Hayvanları Koruma Günü ( 4 Ekim) 

4. İstanbul’un Kurtuluşu ( 6 Ekim) 

5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

6. Kızılay Haftası ( 29 Ekim-4 Kasım) 
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