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TÜRKÇE 
 
TEMA:DOĞA VE ÇEVRE 

 

İşlenecek Metinler: 

1-Küçük Penguen 

2-Ormanlar 

3-Sepetimdeki Domatesler Nereden Geldi? 

Kazanımlar: 

1-Kelimelerin Zıt Anlamlarını tahmin edebileceğiz. 

2-Olayları oluş sırasına göre anlatacağız.  

3-Şiir ve kısa metinler yazacağız. 

4-Dinlediklerini, izlediklerini geçen olaylarda gelişim ve sonucu hakkında 

tahminlerde bulunacağız. 

5-Belirli gün haftalar, yeni ünitemizin özelliklerini anlatan pano hazırlayacağız. 

6-Basit yemek tarifleri yazma, 

7-Oynadıkları çocuk oyununun yönergelerini yazma. 

8-Noktalama işaretleri ve yazım kuralları ile ilgili çalışmalarla doğru ve güzel 

yazılar yazacağız. 

9-Okuduğu hikaye kitabı, yaşadığı olayları oluş sırasına göre anlatacağız 

 

 

HAYAT BİLGİSİ 
 

5.Tema: GÜVENLİ HAYAT 

1-Acil durumlarda yardım alabileceği kurum 

ve kişileri öğreneceğiz 

2-Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir 

şekilde kullanımı konusunda bilgilerimiz 

artacak. 

3-Oyun alanındaki araçları güvenli bir 

şekilde kullanmaya dikkat edeceğiz. 

4-Harita ve küre üzerinde ülkemizi, 

başkentimizi ve yaşadımız yeri öğreneceğiz. 

5-Atatürk’ün çocukluğunu araştıracağız. 
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MATEMATİK 
 

SAYILAR VE İŞLEMLER /DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ 

 

1-Çarpanların yerini değiştiğinde sonucun değişmediğini 

öğreneceğiz. 

2-Çarpmada “0”ve”1”in etkisini öğreneceğiz. 

3-Çarpma işlemi ile ilgili problemler çözmeye 

başlayacağız. 

4-Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma olduğunu 

öğreneceğiz.  

5-Bölünen, bölen, bölüm ile bölü çizgisini tanıyıp kullanacağız. 

6-Bölüm ve ünite değerlendirmesi 

 

 

 

 

 

MİNDLAB 

         Abalone oynamayı öğrendik. Kazanılan beceriler, günlük hayattaki 

problemlere yaratıcı çözümler bulmayı kolaylaştırır ve çocukların akademik 

başarısını artırır. 

         Chinese Checkers  oyununu ve oyun araç gereçlerinin tanıyacağız. Chinese 

Checkers oyun materyalleri ile oynayacağız. Chinese Checkers oyunu özellikle 

dikkat gelişimi, strateji geliştirme ve sabırlı olma ,acele etmeme   ,sakin ve 

düşünerek hareket etme becerimizi geliştireceğiz. 
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KODLAMA 
 

 Şubat ayında da öğrencilerimiz kendi karakterlerini oluşturmaya devam 

ettiler.Bazı öğrencilerimiz kendi hikayelerini ve oyunlarını tasarlamaya başladılar.  

            

          Mart ayında da çalışmalarına devam edecekler ve kodlama yapmanın 

detaylarını ve inceliklerini yine kendileri keşfedeceklerdir. 

Yönlendirme okları, kendi tasarladığı bir karakter ve sağ üstteki daireye ulaşınca 

yeni bir “Level” açılması.  

Öğrencilerimizden Ecem ‘ in yaptığı projelerden bir örnek ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE 

 

                                         ISLANDS 3 COURSE 

UNITS - Üniteler: UNIT 3 – PETS & UNIT 4 - HOME 

NEW VOCABULARY - Kelimeler:  

Numbers (Sayılar): 90 (ninety), 91 (ninety-one), 92 (ninety-two), 93 (ninety-

three), 94 (ninety-four), 95 (ninety-five), 96 (ninety-six), 97 (ninety-seven), 98 

(ninety-eight). 99 (ninety-nine), 100 (a hundred) 
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tail (kuyruk), beak (gaga, gagalamak), wing (kanat), fin (yüzgeç), paw (pati, pence), 

whiskers (bıyık –kedi vb hayvanlara ait), skin (deri, ten), feather (tüy), claws 

(tırmık –çoğul hali-), fur (kürk), cat (kedi), frog (kurbağa), fish (balık), rabbit 

(tavşan), snake (yılan), parrot (papağan), 

spider (örümcek), spotty (benekli), stripy 

(çizgili), soft (yumuşak), smooth (pürüzsüz), 

hard (sert), sharp (keskin), cute (şirin), 

scary (korkutucu), fast (hızlı), slow (yavaş), 

eggs (yumurtalar), caterpillars (tırtıl-lar), 

cocoon (koza), butterflies (kelebek-ler), 

bathroom (banyo), bedroom (yatak odası), 

kitchen (mutfak), living room (salon), picture (resim), wardrobe (dolap), bin (çöp 

kutusu), shower (duş),cupboard (dolap), in front of (önünde), behind (geride), 

next to (hemen yanındaki), above (üstünde), below (altında), computer 

(bilgisayar), toothpaste (diş macunu), toothbrush (diş fırçası), shampoo 

(şampuan), comb (tarak), plates (tabaklar), pots 

(saksılar), pans (tavalar), towels (havlular), 

blankets (battaniyeler), broom (süpürge), garage 

(garaj), balcony (balkon), basement (bodrum kat), 

plant (dikmek, -bitki-), mirror (ayna), sink 

(lavabo,batmak), lamp (lamba), fridge (buzdolabı), 

sofa (kanepe), oven (ocak,fırın), rectangle 

(dikdörtgen), square (kare), triangle (üçgen), 

circle (yuvarlak), wheel (tekerlek), cake (pasta), 

wave (dalgalanmak), shape (şekil), time (zaman), 

dive (dalmak), like (sevmek, hoşlanmak), bone (kemik), home (ev), mosaic (mozaik), 

stone (taş), glass (kadeh,cam), sleepover (yatıya kalma), messy (dağınık) 
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STRUCTURES 

- What does it look like? - It’s got a tail. - It hasn’t got feathers. 

- What do they look like? 

- They’ve got tails. & They haven’t got feathers. 

- Have you got a tortoise? - Yes, I have. & No, I haven’t. 

- Has it got spotty fur? Has it got a cage? Has it got a beak? 

- Yes, it has, & No, it hasn’t. 

- My pet has got wings. It’s fast. 

- What are you wearing? - I’m wearing (a hat). 

- What is he/she wearing? - He/She’s wearing shorts. 

- Is he/she wearing shorts? - Yes, he/she is. & No, he/she isn’t. 

- There’s a plant in the living room. 

- There are two plants in the living room.  

TOPICS - KONULAR  

animal body parts, physical characteristics, life cycle, furniture, parts of the 

house, household items, materials, shapes 

SPEAKING - KONUSMA 

GRAMMAR 

● prepositions of place (yer bildiren edatlar): in front of, behind, next to, 

above, below, opposite 

● There is… /There are… 

● have got/has got  

●  
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PROJECTS AND ACTIVITIES - Proje ve Aktiviteler:  

Space Island Poptropica Game, Guess Who? Game, Life Cycle Poster 

STORIES (Hikayeler): Pets & Island Adventure, chapter 3 and 4 & Exploring 

Hip’s House 

SONGS - Şarkılar: Super Simple Songs, Pets Songs, Messy House 

SKILL BOX FOR STARTERS COURSE 

Units - Üniteler: Unit 11 - Sports, Unit 12 - Toys 

Vocabulary - Kelimeler:  

Sports: football, basketball, tennis, volleyball, golf, hockey, table tennis, 

baseball, badminton 

Actions: kick, hit, throw, catch, swing,  slide, climb, bounce, jump, score, miss, 

enjoy  

Adjectives: fast, far, hard, high, favourite 

Things: ball, bat, racket, hoop, goal, climbing frame, monkey bars, slide, bike, 

camera, book, doll, guitar, kite, toy, alien, balloon, game, monster, truck, car, 

piano, radio, plane 

Places: court, field, beach 

Topics covered - Konular:  

Types of sports, Types of hobbies, Present continuous tense, Prepositions of 

place, Describing the physical properties of things, Expressing preferences, 

Talking about skills, Deducing intentions, Describing how things are typically 

used, Types of Toys, Finding details in texts, Possessive Pronouns. 

ACTIVE LEARN COURSE  

Öğrencilerimizi ‘ActiveLearn’ platformunda kitap okumaya teşvik 

etmeyi ihmal etmeyelim. 
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GÖRSEL SANATLAR 

            

      Bu ay dersimizde ünlü ressam Vincent Van Gogh’u 

tanıyacağız. Vazoda çiçekler eserinden yola çıkarak 

kendi eserlerimizi oluşturacağız. Sizde dersimize 

destek olmak için Vincent Van Gogh’un eserlerini 

öğrencimizle birlikte inceleyebilirsiniz. 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

       Mart ayında öğrencilerimizle takım sporlarımızdan olan voleybol branşına 

başlıyoruz. Kısa bir bilgilendirmenin ardından kavrama ve iletme çalışmaları 

yapacağız sonrasında ise materyal olarak balonlarla yakalama ve vurma 

tekniklerimizi eğlenceli bir şekilde geliştireceğiz. Sınıflardan seçeceğim 

öğrencilerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklara 

başlıyoruz. 

 

MÜZİK 

 

2. Sınıf öğrencilerimizle bu ay Mavi gezegen, 

Yaramaz trompet animasyon, Kardan adam 

adlı şarkıları ve Özel Yıldız Kolejinin Kuruluşu 

için hazırlık; Çanakkale türküsü, Kaplumbağa 

şarkısı, Kalın Do Notasının Porte ve Dizek 

Üzerindeki Yeri, ve Neşeli günler şarkısını 

öğreneceğiz. 
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Dünya Su Günü (22 Mart) 

Deprem Haftası 1- 7 Mart 

Yaşlılar Haftası 20-24 Mart 

Orman Haftası (20-24 Mart) 

Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)  

Kütüphane Haftası (Mart’ın Son Haftası) 

Kitap Önerimiz: 

 

Kitabın Adı:Atıştırmalık Öyküler 

Yazarı.        :  Elif Yonat Toğay  

Yayınevi      : Tudem Yayınları 

Çizer           : Maria Brzozowska 

Sınıf/Yaş     : 2. Sınıf (7-8 Yaş), 

Türü.           : Öykü 

Temalar       : Büyümek, Çocukluk, Hayaller, Kardeşlik 

Sayfa.          : 72 sayfa, 

 

Atıştırmalık Öyküler’de, gündelik hayatta fark edilmeyen 

detayları bir de çocukların gözünden anlatıyor. Atıştırmalık 

Öyküler'de, içi içine sığmayan çocuklar, oyunbaz anne-

babalar, rengârenk oyuncaklar hayalden gerçeğe 

koşuşturuyor. Yaşamı büyük bir oyun alanına benzeten kitap, 

okurları vücut ısısını yükselterek anne babasını bir araya 

getirmeyi planlayan bir çocuğun ya da Japon turistler gibi 

müzeleri arşınlayarak sosyal medyadan beğeni toplayan bir 

afacanın şaşırtıcı dünyasına davet ediyor. 
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Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

yildizkoleji 

 

 

 

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 
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