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MATEMATİK 

 Online ve yüz yüze yaptığımız matematik derslerimizde toplama işlemini tekrar ettik.  İki basa-

maklı sayılarda eldesiz ve eldeli toplama işlemleri yaptık. Toplama işleminin değişme özelliği 

üzerinde durduk. Sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak toplamlarını tahmin ettik. Zihinden 

toplama işlemi yapabilmek için çeşitli yöntemler geliştirdik. Toplama işlemi ile çözülebilen 

problemler çözdük ve kendi problemlerimizi yazdık. 

 

 

 

 



TÜRKÇE 

Online Türkçe ve yüz yüze derslerimizde dilbilgisi konularına ve metin inceleme çalışmaları-

na yer verdik. Büyük harflerin kullanıldığı yerleri pekiştirmek amaçlı etkinlikler yaptık. Hece 

kavramını hatırladık ve satır sonuna sığmayan kelimeleri nasıl ayırmamız gerektiğini göste-

ren kuralları öğrendik.  Milli Eğitim Yayınları kitabımızdan cumhuriyet ve Atatürk temalı me-

tinler ve şiirler okuyarak Atatürk Haftası’nı aktif olarak geçirdik. “Dostlarımız Varsa” isimli şiir 

ile hayat bilgisi konumuzu ilişkilendirdik. Dostluğun ve yakın akrabalığın önemi üzerinde dur-

duk.  

Ayrıca “Aile Destekli Okuma Meşale Projesi” ni başlatarak öğrencilerimizin severek ve iste-

yerek okuma yapmalarını sağlamayı amaçladık. 



HAYAT BİLGİSİ 

 Hayat Bilgisi derslerimizde arkadaşlarımızla oyun oynarken nasıl davranmamız gerektiği, 

davranışlarımızın arkadaşlık ilişkilerimizi nasıl etkilediği üzerinde durduk. Oyun oynarken 

uymamız gereken kuralları belirledik.  

İstek ve ihtiyaç arasındaki farkları konuşarak günlük hayatımızda nelerin gerçek ihtiyacımız 

olduğunu belirledik. Fazla tüketimin sonuçlarını tartıştık. Temel ihtiyaçlarımızın neler olduğu-

nu belirledik. 

Akrabalarımızın kimler olduğu, nasıl ilişkilere sahip olduğumuzu konuştuk. Akrabalık terimle-

rimizi öğrendik.  Yakın akrabalarımızın hayatımızda önemli yerleri olduğunu, güzel ilişkiler 

kurmamız gerektiğini öğrendik. 



MOLA ZAMANI 

 Yüz yüze eğitimimiz başladığında derslerimiz kadar mola zamanlarımızda önemli oldu.  

Tüm sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini alarak bir mola zamanı programı yaptık. Her 

molada, sınıflarımızdaki öğrencilerimizi ikiye gruba ayırarak öğretmenlerimiz eşliğinde 

belirlenen farklı alanlarda oyunlar oynadık. Hava, yağışlı olmadığı sürece bahçeye çıka-

rak temiz hava aldık. Beden eğitimi öğretmenlerimizin hazırladığı eğlenceli parkurlarda 

enerjimizi harcadık. Köşe kapmaca, seksek, şöyle böyle, ebe tura gibi sosyal mesafeli 

oyunlarımızı oynadık.  Mola dönüşü maskemizi maske çöpüne atarak ellerimizi yıkadık. 

 

 

 

 

 



10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ 

 

Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82.yılında da derin bir 

hüzünle andık. Ata’mıza kasımpatları bırakamadık belki ama değerli öğretmenlerimizin 

hazırladığı duygu yüklü videoları izledik. Onun ülkemiz için yaptıklarını minnetle hatırla-

dık. Her 10 Kasım’da onu hatırlayıp, her zaman izinden ilerleyeceğimize söz verdik. 

 

 

 

 

 



EKOLOJİK EV 

2.sınıf öğrencileri olarak bahçıvanımız eşliğinde  ekolojik evde bahçenin sınıfımıza ayrılan 

bölümüne yeni ürünlerimizi ektik ve yeni bilgiler edindik. Toprakla ilgilenmenin heyecanını 

yaşarken keyifli zaman geçirdik. 

 

 

 



MÜZİK 

 
2.sınıf öğrencilerimizle, uzaktan eğitim sürecinde online olarak gerçekleştirmiş olduğu-
muz Müzik dersinde piano-forte ses yüksekliği-largo-presto hız terimlerini, video destekli 
öğrendik. Enstrumanları melody Street ile tanımış olduk.10 Kasım Atatürk’ü Anma günü 
için “Ata’m Ata’m” şarkısını öğrendik. 
    
 

 

 



TEDTECH 

 
Bu ay içerisinde öğrencilerimiz ile kodlamanın temeli olan algoritma  kavramını öğrendik. 

Algoritmayı öğrenirken robot arkadaşım oyununu oynadık ve sırayla komutlar verdik. Ar-

dından Little Dot Adventure kodlama oyunu ile  öğrendiklerimizi pekiştirdik, öğrenirken 

eğlenceli zamanlar geçirdik. Derse dair aklımızda kalanları ve düşüncelerimizi nearpod 

uygulaması üzerinden panomuza yazdık. 

 

 

 



BEDEN EĞİTİMİ 

 Beden Eğitimi ve Spor bölümü olarak; derslerimizde her zaman olduğu gibi öncelikle 
ısınma çalışmalarına yer veriyoruz. Beden Eğitimi ve Spor dersimizi egzersiz videoları ile 
destekliyoruz. 
 
Bu ay kazanımlarımızda  yer değiştirme hareketleri, atlama-sıçrama çalışmalarını uygu-
ladık. Bu kazanımlarımız ile ilgili denge çalışmaları ve oyunlara yer verdik. 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı coşkuyla kutladık. Atatürk’ ün spora ve sporcuya ver-
diği önem ile ilgili konuşmalara yer verdik. Nesne kontrolü ile ilgili çalışmaları uyguladık. 
 
10 Kasım Atatürk’ü Anma gününde öğrencilerimiz Ata’mıza duydukları saygı ve minnet-
lerini dile getiren paylaşımlar yaptılar. 
 

 



GÖRSEL SANATLAR 

 

TED Atakent Koleji olarak, 97 yıllık güç ve umut ile devam eden cumhuriyet yolculuğunu, 
her yıl daha da artan coşkumuzla kutladık.  

Yüreklerdeki cumhuriyet coşkusunu renklerle, biçimlerle ifade eden öğrencilerimiz, cumhuri-
yet heyecanını çalışmalarına yansıttı. 
 

Portre nedir? Nasıl çizilir? Konuları hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, eskiz çalışma-
ları ile bu bilgilerini pekiştirdi.  İnsan portresi çizimi yaparken karşılaştığı sorunları, uygulama 
yaparak çözüm üretebileceğini keşfetti. Aynı zamanda öğrencilerimiz, yeni öğrendiği bilgiyi 
“Sevgili Öğretmenim” temalı öğretmenler günü resim çalışmasında da kullanarak hem bilgi-
sini pekiştirdi hem de el emeği ile sürpriz hazırlamanın keyfine vardı. 
 



ALMANCA 

Kasım ayında 2.sınıflarımızla; 

  Okul eşyalarını ( das Buch , das Heft ,der Bleistift,der Radiergummi,die Schere …); 

  Okul eşyalarının çoğul formlarını ( die Bücher , die Hefte , die Bleistifte,die Farbstifte, 

die Radiergummis … ) unbestimmter Artikel ( ein – ein – eine ) ( Das ist ein Bleistift , das 

ist ein Buch , das ist eine Schere ..) ( Das sind Farbstifte , Das sind Bücher…) , was hast 

du in deiner Schultasche ? soru kalıbını ve bu sorulara cevap vermeyi öğrendik. 

10 Kasım haftasında Ata’mızı  derslerimizde hazırladığımız sunumla saygı, minnet ve büyük 

özlemle andık 



İSPANYOLCA 

 Kasım ayında İspanyolca derslerinde; 

  10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nü İspanyolca dilinde anlattık. 

  Okul eşyaları ve sınıf eşyalarını (lápiz, papelera, mochila, libro, cuaderno, estuche, 

goma, regla, sacapuntas / maestro/a, alumno/a, pizarra, ventana, proyector, puerta, 

mesa, silla) 

 Kısa paragraf yazmayı ve konuşmayı (En mi clase hay ….. No hay …. Mi maestro/a - 

Profesor/a se llama ….. él/ella es de ……., mi favorito/a es ……) 

 Belirli tanım edatları sadece eril ve dişil tekil (el/ la), belirsiz tanım edatları eril ve dişil 

(un/una), 

 Sayıları (uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho….. veinte)   ve renkleri yeni 

konularımızın içinde tekrar ettik. 

 



İNGİLİZCE 

Kasım ayında; Dual Language Programımız kapsamında, Matematik derslerimizi branş öğ-
retmenlerimizle iş birliği içerisinde işledik. Matematik derslerimizde doğal sayılar (Natural 
Numbers), doğal sayıların yuvarlaması (Rounding Numbers), toplama işlemleri (Addition) 
konularını terim bazında öğrencilerimizle oyunlar oynayarak pekiştirdik. 
 Dual Language Hayat Bilgisi dersimizde, aile üyeleri ve akrabalarımız konusunda çalışma-
larımızı tamamladık. 
İngilizce dersimizde: renkleri karıştırma (Mixing colours) ve hayvanların yaşadığı yerler 
(Animal Homes) konularını tamamladık. “Prepositons of Place”, ve “ Where Questions with 
Verb Be” konularındaki farklı etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Web 2.0 araçlarını müfredatımız 
dahilinde derslerimize entegre ederek, derslerimizi interaktif bir şekilde işlemeye özen gös-
terdik.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İngilizce etkinliklerimizi gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimiz Cumhuriyet Bayramı etkinliğimiz dahilinde “Cumhuriyet Konuşması” çalışma-
sını tamamladılar. 
 
In 2020-2021 Academic Year in our Dual Language Programme, we have Maths and Social 
Studies lessons in English. In November, our students learned about “Natural Numbers”, 
“Rounding Numbers” and the “Addition” by playing games in Maths lessons. Each student 
found out English terminology used in addition problems. They discovered to use mental 
strategies for addition, to add 2-digit numbers, to solve word problems, to find all the addi-
tion pairs for 10, 20 and 100 and to round numbers to the nearest ten. In Dual Language 
Social Studies Lessons, we talked about out family members and relatives and completed 
the activities accordingly. 
In our English lesson, we completed the topics of “Mixing colors” and “Animal homes”. We 
held different activities on "Prepositions of Place", and "Where Questions with Verb 
Be".  We carried out our lessons interactively by frequently using Web 2.0 tools in our les-
sons. 
We took part of the Republic Day celebration. In a short video our students carried out 
“Republic Speech”. 
 



REHBERLİK 

"Pandemi Döneminde Psikolojik Dayanıklılığımızı Arttırmanın Yolları"  

Ebeveyn Semineri 

 

Bugün değerli velilerimizin katılımıyla Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak 
"Pandemi Döneminde Psikolojik Dayanıklılığımızı Arttırmanın Yolları" konulu bir semi-
ner gerçekleştirdik. Online ortamda düzenlediğimiz seminerimizde hayatımızda yaşadığımız 
zorluklarla baş edebilmemiz için bizlere yardımcı olabilecek ipuçlarını ele aldık. Bir meditas-
yon egzersizi ile sonlandırdığımız seminer çalışmamız hem faydalı hem de keyifli oldu. Katı-
lım sağlayan tüm velilerimize teşekkür ederiz.  



TED’li olmak ayrıcalıktır. 

/tedatakent 

/tedatakent 

/tedatakent 


