
 

 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

2-A SINIFI 

OCAK AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TÜRKÇE 
TEMA: MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ 

 

İşlenecek Metinler: 

1-Kız Kulesi 

2-Biri Var Ki  

3-Nasrettin Hoca 

 

Kazanımlar: 

1-Sesli ve ssiz okuma çalışmaları yapacağız. 

2-Şiiri vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek okumaz. 

3-Okulda  ,evde dinleme  ve konuşma kuralları anlatılıp uygulayacağız.Uymayanları 

uyaracağız. 

4-Resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan 

yararlanılır. 

5-Nasrettin Hoca’yı tanıyıp , en sevilen masal kitabını tanıtma çalışması yapacağız 

 

 

HAYAT BİLGİSİ 
 

3.Tema :SAĞLIKLI BESLENİYORUM 

 

1-Evde ve diğer sosyal ortamlarda yemek yeme kuralları üzerinde durulur. 

2-Sağlık kurumları ve meslekleri tanır. 

3-Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin Mevsim şartlarına uygun kıyafet 

seçmesini  öğrenecekler. 
 

 

 

 

 

 

 



MATEMATİK 
DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ-ÖLÇME / SIVILAR 

1- Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri 

çözer. 

2-Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 

3-Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve 

küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 

4-Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" 

anlamını fark eder. 

5-Toplama ve çıkarma  problemleri çözme pratiğini  

geliştireceğiz.(onluk bozarak çıkarma, eldeli toplama 

gerektiren) 

 

 

 

MİNDLAB 

Abalone oyununu ve oyun araç gereçlerini tanıdık, öğrendik ve oynadık.. Abalone 

oyunu özellikle dikkat gelişimi, strateji geliştirme açısından çok faydalı bir oyun 

olduğunu gördük. Yeni oyunumuz Cat&Mice oyununu 

tanıyacağız. Bize neler kazandıracağını öğreneceğiz ve 

Cat&Mice oyunu ile  işbirliği öğrenecekler yeteneklerini 

geliştirebileceklerdir. ” Birlikten kuvvet doğar.”Bir elin 

nesi var, iki elin sesi var.’’ Sözleri  ile pekiştirilecek. 

 

 

KODLAMA 

2.Sınıflarımızla, çeşitli kodlama uygulamalarını kullandık ve algoritma oluşturma 

becerilerini kazanmaya başladılar. 

Aralık ayının ortasından, Ocak ayının ortasına kadar tekrar Apple - iPad 

platformuna özel Scratch JR uygulamasına geçilecektir. Öğrencilerimiz, bu sefer 

kendi karakterlerini çizecekler ve hayal güçlerini bu kodlama uygulamasında 

kullanacaklar.  



İNGİLİZCE 

 

Üniteler: UNIT 8 – Weather & Goodbye Units  

Numbers (Sayılar): 71 (seventy-one), 72 (seventy-two), 73 (seventy-three), 

74 (seventy-four), 75 (seventy-five), 76 (seventy-six), 77 (seventy-seven), 78 

(seventy- eight), 79 (seventy-nine), 80 (eighty)  

Words 

(Kelimeler):  

Sunny (güneşli), Snowy (karlı), Cloudy (bulutlu), Windy (rüzgarlı), Stormy 

(fırtınalı),  

Rainy (yağmurlu), umbrella (şemsiye), sunglasses (güneş gözlüğü), ride a bike 

(bisiklete  

binmek), fly a kite (uçurtma uçurmak), make a snowman (kardan adam), go for 

a walk  

(yürüyüş yapmak), go to the beach (plaja gitmek), read a book (kitap okumak), 

take a  

photo (fotoğraf çekmek), watch Tv (Televizyon izlemek), Let’s go (hadi 

gidelim), kite  

(uçurtma), jacket (ceket), false (yanlış), true (doğru), share (paylaşmak), 

freezing  

(dondurucu), cold (soğuk), warm (ılık), hot (sıcak), boy (erkek çocuk), girl (kız 

çocuk), joy  

(sevinç), toy (oyuncak), down (aşağıya doğru), owl (baykuş), country (ülke), 

January  

(ocak), February (şubat), March (mart), April (nisan), May (mayıs), June 

(haziran), July  

(temmuz), August (ağustos), September (eylül), October (ekim), November 

(kasım),  

December (aralık), football (futbol), present (hediye), nuts 

(çerez)  



STRUCTURES  

▪ What’s the weather 

like?  

▪ It’s cloudy.  

▪ Do you like cloudy 

days?  

▪ Yes, I do. & No, I 

don’t.  

▪ Those books are 

hers.  

▪ These books are 

his.  

▪ That kite is yours.  

▪ This kite is mine.  

▪ I like your kite. & She is my 

friend.  

▪ What are 

these/those?  

▪ Where’s the photo? / Where are the 

photos?  

▪ It’s under the table.  

▪ They are on the 

table  

▪ How many balloons are 

there?  

PHONICS  

ow oy  

ow-l c-ow b-oy n-ow d-ow-n b-oy j-oy t-oy 

c-ow-b-oy  

Songs (Şarkılar): What’s the weather like? 

/ Look for an umbrella /What’s the 

weather like? / Weather songs. Stories 

(Hikayeler) & Videos (Videolar): Arrival at 

a castle, Princess Emily makes new friends, 

An Umbrella, stories about clothes and 

seasons (kıyafetler ve mevsimler hakkında 

hikayeler) 

Projects (Projeler): Seasons and Clothes cut and paste project (Kes-



yapıştır mevsimler ve kıyafetler projesi) 

Öğrencilerimizi ‘ActiveLearn’ platformunda kitap okumaya teşvik 

etmeyi ihmal etmeyelim. 

Skillbox for Starters 

Üniteler: UNIT 9 – School 

Words (Kelimeler):  

Stationary: pencil case, pencil, pen, ruler, rubber, pencil sharpener, glue, 

scissors 

School Supplies: chair, desk, clock, whiteboard, blackboard, smartboard, 

chalk, classroom, canteen, gym, computer, notebook, textbook, teacher, 

student, playground, climbing frame, monkey bars, slide, swing, basketball 

court, field, skipping rope,  

Playground verbs: skip, run, jump, climb, hop, cartwheel, handstand, kick, 

throw 

Classroom verbs: write, read, listen, say, copy, tick, cross, finish, start, 

learn, teach,  

Adjectives: right, wrong, hardworking, clever, tidy, messy, neat, quiet, noisy 

 

Transportation: car, bus 

Grammar:  

Present Continuous Tense, Using ‘can’, Prepositions of place, Using ‘have/has 

got’, Using ‘am/is/are’, Questions using ‘do/does’, Prepositional phrases 

using ‘for, with, from and by’, Conjunctions ‘and, but’.    

 



GÖRSEL SANATLAR 

             

      Ocak ayında sanat dersimizde Türk ressam Osman  

Hamdi Bey’i tanıyacağız ve kaplumbağa terbiyecisi  

resminden yola çıkarak eskiz çalışması yapacağız.  

Dersimize destek olmak için : Osman Hamdi bey resimlerini  

öğrencimizle birlikte inceleyebilirisiniz. 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri derslerin başlamasından  

önce sabah sporu ve yoga ile güne hazırlanıyoruz.                                     

 Aralık ve ocak ayı boyunca jimnastik hareketlerinin  

devamı olan amut ve mum duruşunu çalışıyoruz.  

Denge oyunlarına önem veriyoruz. Dönemin son  

Haftası dans ve yarışmalarla öğrencilerimize  

iyi tatiller diliyoruz. 

 

MÜZİK 

2. Sınıf öğrencilerimizle ocak ayında yengeç kumda dur ve halay adlı şarkıları 

öğreneceğiz. Ritim çalışmaları yapacağız. 
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Kitap Önerimiz: 
Kitabın Adı:Çikolatayı Kim Yiyecek 

Yazarı:  Ayşe Çınaroğlu 

Yayınevi: Tudem Yayınları 

Türü: Öykü 

Baskı:2002  

56 sayfa 

Temalar : Arkadaşlık, Büyümek, Doğa ve çevre, Hayvanlar,  

Kültürel değerlerimiz, Mevsimler, Paylaşım, Sağlık,  

Sağlık ve çevre, Sevgi 

Çocuk edebiyatımızın usta kalemi Ayla Çınaroğlu, içtenlikle kaleme aldığı 

öykülerinde hayallerinin peşinde koşturan sekiz ayrı çocuğun renkli dünyasına 

konuk ediyor okurlarını. Yazarın düşlerinden kopup gelen öykülerinin bir araya 

toplandığı Çikolatayı Kim Yiyecek adlı kitabında karşımıza çıkan karakterler ise 

hayat kadar gerçek. Öyle ki, yeni kırmızı topuyla oynarken kendini unutan küçük 

çocuğu, kazara kolu kırılan akıllı uslu kızı ya da yeni sahiplendikleri evcil 

hayvanlarını terbiye etmek için didinip duran aile fertlerini sanki bir yerlerden 

tanıyor gibiyiz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) 
 

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 

 

https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=93
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=108
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=126
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=171
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=517
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=222
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=247
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=254
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=603
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=265
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yildizkoleji.k12.tr%2F&h=ATMLJrCtmmA9mLxcR2-NfqQIqefo68Jtk_AJww2FNoM4ewFeX-qJ6Lp79qcSQBmvULMh53H5sY8kVjrR1SUkZWZckKWfs-zHp9MyoSDRcesEIxrZQKS0n1bdK2eB-uOVyQ

