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KARNE HEYECANI 

Yarıyıl tatiline girerken akademik anlamda çok başarılı olan sınıfımız   
 

dinlenmeyi hak etti.  
 

Karnelerinin güzel olması yüzlerinden okunuyor 



YENİ YILA GİRERKEN 

2018 YILINA GİRDİĞİMİZDE ÖĞRENCİLERİMİZE SINIF İÇİNDEKİ EN ÖZEL 

 ANLARININ OLDUĞU RESİMLİ TAKVİM VERİLDİ. 



AKRAN DESTEKLİ ÖĞRENME PROJEMİZ 

Sınıf içerisinde uyguladığımız her hafta başı 2 öğrencimiz seçtikleri  
 

 dersleri arkadaşlarına 20’şer dakika etkinlikler şeklinde  
 

                 anlatıyor. Özgüvenlerini geliştiren, derslere hazırlanırken  
 

öğrendiği konuları pekiştiriyor. Bu projemimizi 
 

 bu çeyrek sonuna kadar devam ettireceğiz. 



  
DERS 

ANLATIM 
ÖRNEKLERİMİZ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Öğrencilerimize somutlaştırarak ve kendi katılımla- 
rıyla derslerin anlatılması onların öğrenme hızlarını  

olumlu yönde etkilemektedir. 

DERSİMİZ: Matematik 

KONU: Sıvılar 

   Standart olmayan sıvıları ölçmede kul-
landığımız damacana, şişe, bardak ve sü-
rahi yardımlarıyla dersimizi eğlenceli hale 
getirdik. 



Dersimiz : Matematik 
Konumuz : Paralarımız 
 

Tahtamıza kullandığımız tüm para birimlerini magnet halinde  
      yapıştırarak hem tanımaları hem de görerek işlemler yapılması   

sağlandı. 



 
Öğrencilerimizle  drama şeklinde yaptığımız bu etkinlik sayesinde emniyet 

 
 kemerlerinin ne kadar önemli olduğunu anlamış oldular. Anne ve babalar  

 
   dikkat!  

 
Araçlarınızın içinde artık minik trafik polisleri de var….  

 

Dersimiz : Hayat Bilgisi 
Konumuz : Trafikteki uymamız gereken kurallar 

 
Sınıf içindeki sandalyeler arabamız :)  
Hırkalar emniyet kemerimiz olursa :) 

 
Bir de kemerimizi bağlamazsak neler olur :)) 



Dersimiz : Hayat Bilgisi 
Konumuz : Sağlıklı yaşam  

 
 

5 farklı sıvı  (kola, ayran, süt, vişne suyu, neskafe) ile yapılan     
deneyde beyaz yumurtaların 3 günde nasıl renk değiştirdiği ve diş 

sağlığının ne kadar önemli olduğu gözlemlendi. 



Dersimiz : Matematik 
Konumuz : Çarpma İşlemine Giriş 

 
    Yumurta kolisine yerleştirdikleri nohut, makarna, fasulye tanelerini  

 
        kullanarak çarpma işlemini eğlenceli hale getirdik. 



Bol etkinlik , bol alıştırmalarla konularımızı  
pekiştiriyoruz... 

SINIF İÇİ ALIŞTIRMALARIMIZ 



 
Sınıfımızda Şubat ayında doğan  

Öğrencilerimizin 
doğum günlerini kutladık. 

 
İYİ Kİ DOĞDUNUZ…. 



BİLİM ŞENLİĞİ 

Okulumuzun tüm İlkokul  
bölümünün katıldığı bilim 
şenliğinde sınıfımızdan      

16 bireysel deney,3 de grup 
şeklinde deneyle               
katılmışlardır. 

 
TEBRİK EDERİZ... 



 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat Eğitimi  
Derslerimiz 

Sene başından beri devam ettiğimiz ‘Dikkat Eğitimi ve ZEKARE’   
oyunlarıyla kendilerini geliştiren öğrencilerimize birebir zaman       

tutularak aynı etkinlikleri çözmeleri isteniyor.  Böylece hem kendi  
gelişimlerini görüyorlar hem de hızları artmış oluyor.  



ZEKARE (DİKKAT ve MANTIK)                                          
SINIF  İÇİ  DERSLERİMİZ  



Sınıfiçi Çalışmalarımız 

SEVGİ temalı çalışmamız… 
 

   Sevgi denilince akıllarına ilk çağrışım yapan kelimeleri renklendirdik.. 
Aile, anne, baba, vatan, bayrak, okul, öğretmenim başa çeken         
kelimelerimiz…. 



Serbest Etkinlik Zamanı 
 

‘Kemanın Sesi^ 

Sınıf içinde müzikal enstrüman çalmada gayretli öğrencilerimizi 
motive etme ve diğer arkadaşlarına da bu alanda çalışma      

yapmalarını  teşvik ediyoruz.. 



Öğrencilerimizi okul içinde farklı mekanda ( kantin) okutmayı sevdirmek 
 

 amaçlı yaptığımız bir etkinlik….  
 

HER TEMİZ ve NEZİH YERDE OKUMAK ,öğrenmeyi olumlu etkiler. 

KİTAP OKUMALARIMIZ 



 

SINIFIMIZIN BİLGE ARILARI 

Her Cuma günü okulumuz yapılan törenle 1200 dakika okuyan                                        
öğrencilerimiz sertifikalarını almıştır.  

Tebrik ediyoruz….. 



Şube bazlı yaptığımız çalışmalarla matematiği sevdirme adına                          
koridorlara yaptığımız  

  

‘Balık Avlama’  
 

yarışmasından kareler…  
Her balık MATEMATİK işlemlerini kapsamaktadır. En çok balık yakalayıp doğru cevap 

veren şube kazanır:) 

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK 



Etüt derslerimizde hem konuları pekiştirmek hem de test 
tekniklerini artırmak amacıyla yaptığımız sürpriz          

sınavlardan bazı kareler... 

Etüt Derslerimiz 


