
2/B SINIFI 
 
 

NİSAN-MAYIS 
AYI BÜLTENİ 



TÜRKÇE  
ETKİNLİKLERİMİZ 

 YAZIM KURALLARI 

 Mİ SORU EKİNİN YAZIMI 

 NOKTALAMA İŞARETLERİ 

 NOKTA– VİRGÜL 

 SORU İŞARETİ– ÜNLEM 

 ATASÖZLERİ 

 DEYİMLER 

 BEDEN DİLİ 

 RESİM YORUMLAMA 

 GRAFİK VE TABLO YORUMLAMA 

 GÖRSEL SUNU 

 BETİMLEME 

 TRAFİK İŞARETLERİ 

 GENEL DEĞERLENDİRME 

MART  ayında işlemiş olduğumuz konu başlıklarıdır. 

 

Ayrıca BİLGE ARILAR isimli okuma kampanyamız ile çocukları-
mız okumaya teşvik edilmektedir. 

 

 

Etüt derslerimizde bu amana kadar işlemiş olduğumuz konula-
rın tekrarını yapabilmek ve sınav stresimizi atlatabilmek adına 
kazanım değerlendirme testleri çözüyoruz.  

 

 







Matematik konu başlıklarımız 

MATEMATİK  
ETKİNLİKLERİMİZ 

Süreç içerisindeki konularımız 

 ÇEYREK KAVRAMI 

 KESİR SAYISINI YAZMA VE OKUMA 

 GEOMETRİK ŞEKİLLER 

 KÜP VE PRİZMALAR 

 SİLİNDİR,KONİ,KÜRE 

 GEOMETRİK ÖRÜNTÜLER 

 SAYI ÖRÜNTÜLERİ 

 STANDART OLMAYANUZUNLUK ÖLÇME ARAÇ-
LARI 

 STANDART UZUNLUK ÖLÇME BİRİMLERİ 

 UZUNLUKLARI METRE VE SANTİMETRE İLE 
ÖLÇME 

 UZUNLUKLARI TAHMİN ETME 

 TAM VE YARIM SAATLER 

 ÇEYREK SAATLER 

 SAAT-GÜN,HAFTA-AY-YIL, MEVSİMLER 

 GENEL TEKRAR 





HAYAT BİLGİSİ 
ETKİNLİKLERİMİZ 

Dönem süresince işlenen konu başlıkları: 
 Bayrağımız ve İstiklal Marşımız 
 Milli bayramlarımızı kutluyorum 
 Milli bayramlar ve Atatürk 
 Dini bayramlarımız 
 Bitkilerin neye ihtiyacı var biliyorum 
 Bitki yetiştiriyorum 
 Hayvanların neye ihtiyacı var,biliyorum 
 Çevremdeki bitki ve hayvanları koruyorum 
 Yönleri öğreniyorum 
 Mevsimleri tanıyorum 
 Doğa olaylarını öğreniyorum 
 İnsanların çevre üzerindeki etkilerini öğreniyorum 
 Çevre kirliliğinin nedenlerini araştırıyorum 
 Geri dönüşüme katkıda bulunuyorum 













Yıl boyunca çokça çalıştık. Yeri geldi öğrendik 
yeri geldi eğlendik. Bazen işin içinden çıkama-
dık belki ama biz yine çok güzel zaman geçirdik. 
Günler, aylar, yıllar geçiyor ve bizler hayalleri-
mize adım adım yaklaşıyoruz. Küçücük kalpleri-
mizde kocaman umutlarımız var bizim. Öğret-
menimizin öğrettiği gibi asla yılmayacağız ve 
pes etmeyeceğiz içimizdeki umudu kaybetme-
den hayallerimize yürüyeceğiz. Araştıran, insa-
ni değerleri yaşayan ve yaşatan, barış kuran, 
başkalarına saygı duyan ve bilime ışık tutan bir 
toplumu bizler inşa edeceğiz. Bu yıl çok şey öğ-
rendik daha da öğreneceğiz. Şimdilik bir nefe-
se ihtiyacımız var. Kısa bir moladan sonra kaldı-
ğımız yerden devam edeceğiz. Bizler gücümüzü 
kitaplardan alırız. Bu molada da bize bir nefes 
olmaya, güç vermeye devam edecek kitapları-
mız.  
 

Yer yüzünün parlayan yıldızları  
HOŞÇAKALIN  

BOLCA DİNLENİN 
SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM. 


