2/A SINIFI
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ
TEMA ADI: OKUL HEYECANIM
KAZANIMLAR :
1.Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda
bulunur.
2.Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.
3.Birlikte oluşturdukları kurallara uyar, uymayanları uyarır.
4.Eleştirel düşünme ve özyönetim(etik davranma) becerileri gelişir.
Sınıfta Seçim Ortamı Oluşturulması:

1. Sınıfta bir seçim ortamı oluşturuldu.
2. Ön seçim yapılarak adaylar seçildi.
3. Adaylar kendilerini tanıtıp oy istediler.
4. Sandık Kurulu seçildi.
5. Gizli oylama ve açık sayım yapıldı.
6. Sonuçlar tahtaya yazılıp ilan edildi.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:

1-“Okul Kuralları” listesi okutuldu.
2-Öğrenciler okul kurallarının konulma nedenleri üzerinde konuşturuldu.
3-Öğrencilerle birlikte “Sınıf Kuralları” oluşturuldu.
4-Oluşturulan kurallar yaprak şeklinde kesilen kâğıtlara yazdırıldı.
5-Yazılan kurallar öğrenciler tarafından çizilen kural ağacına yapıştırıldı.
6-Sınıf ve okul kuralları üzerinde öğrenciler görüşlerini açıkladı.

DERS ADI: MATEMATİK
TEMA ADI: GEOMETRİK ŞEKİLLER SİMETRİ VE ZAMAN
KAZANIMLAR : 1.Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
1-Dosya kâğıtlarını iki eş parçaya ayırdılar.
2-Kâğıdın üst kısmını kırmızıya boyadılar.
3-Boyalı olan kısım üst tarafta kalacak şekilde kâğıdı tekrar
ikiye katladılar.
4-Üstte kalan parçayı sarıya boyadılar.
5-Kâğıtlarını açtılar.
6-Sırasıyla; Sarı parça, kırmızı parça ve beyaz parçanın
bütünün kaçta kaçı olduğu sorularını yanıtladılar.
7-Böylece; bütün, yarım ve çeyrek kavramlarını yaparak öğrenmiş oldular.

Elmayı eş parçalara ayıralım.

Öğrenciler etkinlik sürecinde
1-Öğrenciler birer bütün elmaları gösterdiler.
2-Bütün elmaları iki eş parçaya böldüler. Yarımı tanıttılar.
3-Yarım elmaları ikişer eş parçalara ayırıp çeyreği tanıttılar.
4-Yarım ve çeyrek elmaları değişik sayılarda birleştirip konu ile ilgili sorular
oluşturdular. Oluşan sorulara yanıtlar verdiler.
5-Böylece tam, yarım ve çeyrek bilgileri pekiştirir.

DERS ADI: TÜRKÇE
TEMA ADI: ATATÜRK
KAZANIMLAR:
1-Okumak için hazırlık yapar.
2-Kurallara uygun sessiz okur.
3-Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.
4-İşitilebilir bir ses tonuyla okur.
5-Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
1-Öğrenciler sessiz okumanın önemi açıklandı.
2-Sessiz okumadan hangi durumlarda yararlanılacağı üzerine öğrenciler konuşturuldu.
3-Masal ve öykü okumanın yararları üzerinde konuşmalar yaptırıldı.
4-Kitabı nasıl tutmamız ve korumamız gerektiği belirlendi.
5-Birlikte okul kütüphanesine çıkıldı.
6-Kitap seçimi yapıldı.
7-Seçilen kitaplar kurallara uyularak okundu.
8-Sınıfa dönüşte yapılan çalışmanın önemi üzerinde duruldu.

1-Sesli okumanın önemi ve uyulması gerekli kurallar üzerinde öğrenciler
konuşturuldu.
2-Vurgu ve tonlamanın önemi açıklanarak öğretmence örnek verildi.
3-Dikkatin okunana yoğunlaşmasının önemi açıklandı.
4-Dinlemeye hazırlık yapıldı ve dikkatlerin dinlemeye yoğunlaşması istendi.
5-Seçilen parçanın kurallara uygun sesli okuma uygulaması yapıldı.
6-Görgü kurallarına uygun dinleme uygulandı.
7-Yapılan okumanın eleştirisi ve öneriler yaptırıldı.
8-Böylece kurallara uygun sesli okuma çalışması yapılmış oldu.

DERS ADI: İNGİLİZCE

TEMA ADI: YER ZARFLARI ( PREPOSITIONS OF PLACE)

KAZANIM : NESNELERİN NEREDE OLDUĞUNU SORAR VE CEVABINI VERİR.
2.sınıf öğretmenleri olarak ‘Incredible English’ kitabımızın ikinci ünitesine konu olan yer
zarflarını ( içinde, üzerinde, altında) yine 2.ünitemizin kahramanı olan hamsterı kullanarak
öğrencilerimize öğretmeye çalıştık.
İlk olarak hamster karakterini öğrencilerimiz hafta sonu ödevlerinde şekillendirdiler,
boyadılar ve okula geri getirdiler. Hamsterı sınıfın belirli yerlerine yerleştirerek onun nerede
olduğunu birbirlerine sordular ve cevaplarını verdiler. Örneğin;

Yer belirten zarfları sevimli kahramanımız hamsterı kullanarak tekrar ettiler ve
karşılıklı eğlenceli diyaloglar oluşturarak en temel amacımız olan İngilizce iletişim
kurdular.

Hamster nerede?
Kutunun üzerinde.
Sandalyenin altında.
Dosyanın içinde.

DERS ADI

: GÖRSEL SANATLAR DERSİ

TEMA ADI

: Yığma Dizme ve Yerleştirme

KAZANIMLAR : Farklı doku çalışmaları yapar.

Öğrenciler grapon kağıtlarını çeşitli büyüklüklerde yuvarlayarak çiçek resimleri oluşturdular.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:

1- Öğrenciler önce yapacağı çiçeklerin modeline karar verdiler. Daha sonra graponların
boyutlarına ve renklerine karar verdiler.

2- Böylece grapon kağıtlarından neler yapabileceklerini öğrendiler.

DERS ADI : BEDEN EĞİTİMİ

TEMA ADI : FİZİKİ ETKİNLİK

KAZANIMLAR
1- Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı gösterir.
2-Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur
3-Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketlerini kılavuz eşliğinde yapar.
4-Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur.
Spor salonunda yapılan örnekler

1- Oyun nasıl oynanması gerektini öğrendiler
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar..
3-Takım ruhunu ve paylaşmayı öğrendiler.

DERS

: MÜZİK

KAZANIM : ÖĞRENDİĞİ NOTALARDAN OLUŞAN EZGİLERİ ÇALAR
Derste teorik olarak öğrenilen notaların org üzerindeki yerlerini bilir.
Sağ ve sol ellerde verilen parmak alıltırmalıarını ikilik notalarla çalar.
Öğrendiği notalarla basit ezgiler oluşturur.

1. Org kullanımı hakkında bilgi verildi.
2. Sağ ve sol elde parmak numaraları ve org üzerindeki konumları gösterildi.
3. Verilen org metodları çalındı.

BURSA SINAV KOLEJİ 2-B SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ
TEMA ADI: OKUL HEYECANIM

KAZANIMLAR :

1.Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur.
2.Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.
3.Birlikte oluşturdukları kurallara uyar, uymayanları uyarır.
4.Eleştirel düşünme ve özyönetim(etik davranma) becerileri gelişir.

1- Sınıfta bir seçim ortamı oluşturuldu.
2- Ön seçim yapılarak adaylar seçildi.
3-Adaylar kendilerini tanıtıp oy istediler.(3 Gün)
4-Sandık Kurulu seçildi.
5-Gizli oy lama ve açık sayım yapıldı.

Dini ve Milli Bayramlarımız
1-Dini milli bayramların milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler
fark eder.

olduğunu

2-Sevgi barış kültürel değerlerin korunması gerekliliğini anlar.
3-Dini bayramlarımızın isimlerini sayabilir.
4-İki bayramın farkını fark eder.
5-Büyüklerimizin bayramlarda ziyaret edilmesi gerektiğini öğrenir.
6-Milli bayramlarımızı sayabilir.
7-Milli bayramlarımızı kutlamak için hazırlık yapar.
8-Millii bayramların toplumdaki milli birlik beraberlik duygusunu güçlendirdiğini fark eder.
9-Sınıfta fener alayı yürüyüşü yapılarak bayram çoşkusu yaşandı.

DERS ADI: MATEMATİK
TEMA ADI: GEOMETRİK ŞEKİLLER SİMETRİ VE ZAMAN
KAZANIMLAR :
1. Yarım ve simetri arasındaki farkı anlar.

Öğrenciler etkinlik sürecinde
1-Dosya kâğıtlarını ikiye katladılar.
2-Katlanan kısmı açıp, katlama yerine 8 ile 0 sayılarının yarısını çizdiler.
3-Üzerinden yapışkanlı simli boya ile geçtiler.
4- Kat yerinden tekrar katladılar. Üstünü elleri ile bastırdılar.
5-Kağıtları açtılar.
6-Açtıklarında şeklin tamamlanmış olduğunu gördüler.
7-Simetrinin yarım olduğunu yaparak öğrendiler.
8-Her yarımın simetri olamayacağını kavradılar.

DERS ADI: TÜRKÇE
TEMA ADI: ATATÜRK
KAZANIMLAR:
1-Okumak için hazırlık yapar.
2-Kurallara uygun sessiz okur.
3-Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.
4-İşitilebilir bir ses tonuyla okur.
5-Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
6-Kitabı özenle kullanır.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
1-Öğrencilere sessiz okumanın önemi açıklandı.
2-Sessiz okumadan hangi durumlarda yararlanılacağı üzerine öğrenciler konuşturuldu.
3-Masal ve öykü okumanın yararları üzerinde konuşmalar yaptırıldı.
4-Kitabı nasıl tutmamız ve korumamız gerektiği belirlendi.
5-Birlikte okul kütüphanesine çıkıldı.
6-Kitap seçimi yapıldı.
7-Seçilen kitaplar kurallara uyularak okundu.
8-Sınıfa dönüşte yapılan çalışmanın önemi üzerinde duruldu.

1-Sesli okumanın önemi ve uyulması gerekli kurallar üzerinde öğrenciler
konuşturuldu.
2-Vurgu ve tonlamanın önemi açıklanarak öğretmence örnek verildi.
3-Dikkatin okunana yoğunlaşmasının önemi açıklandı.
4-Dinlemeye hazırlık yapıldı ve dikkatlerin dinlemeye yoğunlaşması istendi.
5-Seçilen parçanın kurallara uygun sesli okuma uygulaması yapıldı.
6-Görgü kurallarına uygun dinleme uygulandı.
7-Yapılan okumanın eleştirisi ve öneriler yaptırıldı.

DERS: İNGİLİZCE
TEMA: YER ZARFLARI ( PREPOSITIONS OF PLACE)
KAZANIM: NESNELERİN NEREDE OLDUĞUNU SORAR VE CEVABINI VERİR.
Sınıf öğretmenleri olarak ‘Incredible English’ kitabımızın ikinci ünitesine konu olan yer
zarflarını ( içinde, üzerinde, altında) yine 2.ünitemizin kahramanı olan hamsterı
kullanarak öğrencilerimize öğretmeye çalıştık.
İlk olarak hamster karakterini öğrencilerimiz hafta sonu ödevlerinde şekillendirdiler,
boyadılar ve okula geri getirdiler. Hamsterı sınıfın belirli yerlerine yerleştirerek onun
nerede olduğunu birbirlerine sordular ve cevaplarını verdiler.

DERS ADI

: GÖRSEL SANATLAR DERSİ

TEMA ADI

: Yığma Dizme ve Yerleştirme

KAZANIMLAR : Farklı doku çalışmaları yapar.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
1- Öğrenciler önce yapacağı çiçeklerin modeline karar verdiler. Daha sonra graponların boyutlarına
ve renklerine karar verdiler.
2- Böylece grapon kağıtlarından neler yapabileceklerini öğrendiler.
3- Öğrenciler Grapon kağıtlarını çeşitli büyüklüklerde yuvarlayarak çiçek resimleri yaparlar.

DERS ADI : BEDEN EĞİTİMİ
TEMA ADI : FİZİKİ ETKİNLİK
KAZANIMLAR :
1- Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı gösterir.
2- Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur
3- Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketlerini kılavuz eşliğinde yapar.
4- Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur.
5- Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı göstermesi .
6- Yer değiştirme hareketlerini farklı hız ve seviyelerde gösterir.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
1- Duyuşsal yeterliliklerini geliştirir. (dürüstlük,saygı, hoşgörü, yardımlaşma,
tutumluluk

,dayanışma vb.)

2- Takım ruhunu ve paylaşmayı öğrendiler.
3- Doğru koşmayı öğrendiler.

DERS

: MÜZİK

KAZANIM : ÖĞRENDİĞİ NOTALARDAN OLUŞAN EZGİLERİ ÇALAR
•
•
•

Derste teorik olarak öğrenilen notaların org üzerindeki yerlerini bilir.
Sağ ve sol ellerde verilen parmak alıltırmalıarını ikilik notalarla çalar.
Öğrendiği notalarla basit ezgiler oluşturur.

1.

Org kullanımı hakkında bilgi verildi.

2.

Sağ ve sol elde parmak numaraları ve org üzerindeki konumları gösterildi.

3.

Verilen org metodları çalındı.

BURSA SINAV KOLEJİ 2/C SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ
TEMA ADI: OKUL HEYECANIM
KAZANIMLAR :
1.Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda
bulunur.
2.Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.
3.Birlikte oluşturdukları kurallara uyar, uymayanları uyarır.
4.Eleştirel düşünme ve özyönetim(etik davranma) becerileri gelişir.

1- Sınıfta bir seçim ortamı oluşturuldu.
2- Ön seçim yapılarak adaylar seçildi.
3-Adaylar kendilerini tanıtıp oy istediler.(3 Gün)
4-Sandık Kurulu seçildi.
5-Gizli oy lama ve açık sayım yapıldı.
6-Sonuçlar tahtaya yazılıp ilan edildi.
7-Başkan teşekkür konuşması yaptı.

DİNİ BAYRAMLARIMIZ

:
1-Dini Bayramlarını tanırlar.
2-Dini Bayramlar hakkındaki düşüncelerini söyler.
3-Örf ve adetlerimiz hakkında bilgiye sahip olurlar.

DERS ADI: MATEMATİK
TEMA ADI:GEOMETRİK ŞEKİLLER ORİGAMİ ÇALIŞMALARI
KAZANIMLAR : 1.El becerileri kazanır, yetenekleri ortaya çıkar.

Öğrenciler etkinlik sürecinde

1-Dosya kâğıtlarını kare şeklinde kestiler.
2-Kâğıdı ikiye katladılar.
3-Tekrar ikiye katladılar.
4-Ters çevirip bir katını üçgen şeklinde dışa katladılar..
5-Diğer tarafa da aynı işlemi uyguladılar.
6-Üçgenleri tekrar üste katladılar.
7-Üç kısmın tümünü küçük bir şekilde geri katladılar.

DERS ADI: TÜRKÇE
TEMA ADI: ATATÜRK
KAZANIMLAR:
1-Okumak için hazırlık yapar.
2-Kurallara uygun sessiz okur.
3-Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.
4-İşitilebilir bir ses tonuyla okur.
5-Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
6-Kitabı özenle kullanır.

1-Öğrenciler sessiz okumanın önemi açıklandı.
2-Sessiz okumadan hangi durumlarda yararlanılacağı üzerine öğrenciler
konuşturuldu.
3-Masal ve öykü okumanın yararları üzerinde konuşmalar yaptırıldı.
4-Kitabı nasıl tutmamız ve korumamız gerektiği belirlendi.

Öğrenciler etkinlik sürecinde
1-Sesli okumanın önemi ve uyulması gerekli kurallar üzerinde öğrenciler
konuşturuldu.
2-Vurgu ve tonlamanın önemi açıklanarak öğretmence örnek verildi.
3-Dikkatin okunana yoğunlaşmasının önemi açıklandı.
4-Dinlemeye hazırlık yapıldı ve dikkatlerin dinlemeye yoğunlaşması
istendi.
5-Seçilen parçanın kurallara uygun sesli okuma uygulaması yapıldı.
6-Görgü kurallarına uygun dinleme uygulandı.
7-Yapılan okumanın eleştirisi ve öneriler yaptırıldı.
8-Böylece kurallara uygun sesli okuma çalışması yapılmış oldu.

DERS: İNGİLİZCE
TEMA: YER ZARFLARI ( PREPOSITIONS OF PLACE)
KAZANIM: NESNELERİN NEREDE OLDUĞUNU SORAR VE CEVABINI VERİR.
2.sınıf öğretmenleri olarak ‘Incredible English’ kitabımızın ikinci ünitesine konu olan yer zarflarını
( içinde, üzerinde, altında) yine 2.ünitemizin kahramanı olan hamsterı kullanarak öğrencilerimize
öğretmeye çalıştık.
İlk olarak hamster karakterini öğrencilerimiz hafta sonu ödevlerinde şekillendirdiler, boyadılar ve
okula geri getirdiler. Hamsterı sınıfın belirli yerlerine yerleştirerek onun nerede olduğunu
birbirlerine sordular ve cevaplarını verdiler. Örneğin;
Hamster nerede?
Sandalyenin üzerinde.
Sandalyenin altında.
Masanın üzerinde.

Yer belirten zarfları sevimli kahramanımız hamsterı kullanarak tekrar ettiler ve karşılıklı
eğlenceli diyaloglar oluşturarak en temel amacımız olan İngilizce iletişim kurdular.

DERS ADI

: GÖRSEL SANATLAR DERSİ

TEMA ADI

: Yığma Dizme ve Yerleştirme

KAZANIMLAR : Farklı doku çalışmaları yapar.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ

Öğrenciler Grapon kağıtlarını çeşitli büyüklüklerde yuvarlayarak çiçek resimleri oluşturdular.

DERS
: MÜZİK
KAZANIM : MÜZİK ÇALIŞMALARINI SERGİLER
Derste teorik olarak öğrenilen notaların org üzerindeki yerlerini bilir.
Sağ ve sol ellerde verilen parmak alıştikilik notalarla çalar.
Öğrendiği notalarla basit ezgiler oluşturur.

1.
2.

Öğrenciler öğretmenin belirlediği kişilerle grup oluştururlar.
Belli bir süre içinde öğrencilerden kısa bir gösteri sunmaları istenir.

DERS ADI : BEDEN EĞİTİMİ
TEMA ADI : FİZİKİ ETKİNLİK
KAZANIMLAR
1- Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı gösterir.
2-Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur
3-Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketlerini kılavuz eşliğinde yapar.
4-Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur.

1- Oyun nasıl oynanması gerektiğini öğrendiler.
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar.
3-. Duyuşsal yeterlilikler geliştirir(dürüstlük, saygı, hoşgörü, yardımlaşma,
tutumluluk, dayanışma vb.)
4-Takım ruhunu ve paylaşmayı öğrendiler.

BURSA SINAV KOLEJİ
2/D SINIFI
DERS ADI: TÜRKÇE

TEMA ADI: ATATÜRK

KAZANIMLAR:
1-Okumak için hazırlık yapar.
2-Kurallara uygun sessiz okur.
3-Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.
4-Kitabı özenle kullanır.

1-Öğrenciler sessiz okumanın önemi açıklandı.
2-Sessiz okumadan hangi durumlarda yararlanılacağı üzerine öğrenciler konuşturuldu.
3-Masal ve öykü okumanın yararları üzerinde konuşmalar yaptırıldı.
4-Kitabı nasıl tutmamız ve korumamız gerektiği belirlendi.
5-Birlikte okul kütüphanesine çıkıldı.
6-Kitap seçimi yapıldı ve okundu.

DERS ADI:MATEMATİK
TEMA ADI: GEOMETRİK ŞEKİLLER SİMETRİ VE ZAMAN
KAZANIMLAR:
1)Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu
ölçer.
2)Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.
3)Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
1-Standart olmayan ölçü birimlerinin neler olduğu söyletildi.
2-Sınıfın eni değişik öğrencilere adımla ve kulaçla ölçtürüldü.
3-Ölçüm sonuçlarının farklı olduğu görüldü.
4-Tahtanın boyu ayak ve karışlarla ölçtürüldü.
5- Ölçüm sonuçlarının farklı olduğu görüldü.
6-Standart ölçü birimi metre, santimetre tanıtıldı.
7-Aynı uzunluklar farklı öğrencilere metre ile ölçüldü.
8- Ölçüm sonuçlarının farklı olduğu görüldü.
9- Böylece öğrenciler standart ölçü birimi metreyi ve gerekliliğini öğrenmiş oldular.

DERS ADI:HAYAT BİLGİSİ
TEMA ADI: OKUL HEYECANIM
KAZANIMLAR :
1.Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne

katkıda bulunur.

1- Sınıfta bir seçim ortamı oluşturuldu.
2- Ön seçim yapılarak adaylar seçildi.
3-Adaylar kendilerini tanıtıp oy istediler.(3 Gün)
4-Sandık Kurulu seçildi.
5-Gizli oy lama ve açık sayım yapıldı.
6-Sonuçlar tahtaya yazılıp ilan edildi.
7-Başkan teşekkür konuşması yaptı

DERS: İNGİLİZCE
TEMA: YER ZARFLARI ( PREPOSITIONS OF PLACE)
KAZANIM: NESNELERİN NEREDE OLDUĞUNU SORAR VE CEVABINI VERİR.
2.sınıf öğretmenleri olarak ‘Incredible English’ kitabımızın ikinci ünitesine konu olan
yer zarflarını ( içinde, üzerinde, altında) yine 2.ünitemizin kahramanı olan hamsterı kullanarak
öğrencilerimize öğretmeye çalıştık.
İlk olarak hamster karakterini öğrencilerimiz hafta sonu ödevlerinde şekillendirdiler, boyadılar ve okula
geri getirdiler. Hamsterı sınıfın belirli yerlerine yerleştirerek onun nerede olduğunu birbirlerine sordular
ve cevaplarını verdiler. Örneğin;

Hamster nerede?
Kutunun üzerinde.
Sandalyenin altında.
Dosyanın içinde
Yer belirten zarfları sevimli kahramanımız hamsterı kullanarak tekrar ettiler ve karşılıklı eğlenceli
diyaloglar oluşturarak en temel amacımız olan İngilizce iletişim kurdular.

DERS ADI

: GÖRSEL SANATLAR DERSİ

TEMA ADI

: Yığma Dizme ve Yerleştirme

KAZANIMLAR : Farklı doku çalışmaları yapar.
Öğrenciler Grapon kağıtlarını çeşitli büyüklüklerde yuvarlayarak çiçek resimleri oluşturdular.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:

1- Öğrenciler önce yapacağı çiçeklerin modeline karar verdiler. Daha sonra graponların
boyutlarına ve renklerine karar verdiler.

2- Böylece grapon kağıtlarından neler yapabileceklerini öğrendiler.

DERS ADI : BEDEN EĞİTİMİ
TEMA ADI : FİZİKİ ETKİNLİK
KAZANIMLAR
1- Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı gösterir.
2-Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur
3-Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketlerini kılavuz eşliğinde yapar.
4-Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur.

1- Oyun nasıl oynanması gerektiğini öğrendiler
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar.
3-Takım ruhunu ve paylaşmayı öğrendiler.

.

DERS
: MÜZİK
KAZANIM : MÜZİK ÇALIŞMALARINI SERGİLER
Derste teorik olarak öğrenilen notaların org üzerindeki yerlerini bilir.
Sağ ve sol ellerde verilen parmak alıştırmalarını ikilik notalarla çalar.
Öğrendiği notalarla basit ezgiler oluşturur.

Öğrenciler öğretmenin belirlediği kişilerle grup oluştururlar.
Belli bir süre içinde öğrencilerden kısa bir gösteri sunmaları istenir.

