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SOSYAL BİLGİLER 

Orta Asya’da kurulan İlk Türk Devletleri’nin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine 

ilişkin çıkarımlarda bulunduk. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri 

yorumladık. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana 

gelen değişimleri değerlendirdik. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar 

kapsamında analiz ettik. Tarih ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik 

ilişkilerdeki rolü değerlendirdik. 

 

 

TÜRKÇE 

 

Türk dilinin eklemeli bir dil olduğunu öğrenen öğrencilerimizle, sözcükte yapı konusunu 

tamamladık. Konuyla ilgili etkinlikler ve soru çözümleri yapıldı. Okuma, okuduğunu doğru 

yorumlama ile ilgili çalışmalar yapıldı. Sosyal, duygusal becerilerini kazanması ve geliştirmesi 

için öğrencilerimizle öykü yazma çalışmaları yapıldı. 

 

     

MATEMATİK 

 

Yeni konumuz olan kümelere giriş yapıldı. Küme oluşturma şartları verildi. Oluşturulan kümenin 

gösterim biçimleri işlendi. Kümelerde kesişim, birleşim işlemleri anlatıldı ve renkli kağıtlarla 

kesişim ve birleşim olayları pekiştirildi. Yeni nesil sorular ile konu desteklendi. Yeni konumuz 

olan tam sayılara giriş yapıldı. Bunun için sayı kümeleri detaylı bir şekilde anlatıldı ve tam sayılar 

ile doğal sayılar arasındaki farklar konuşuldu. Mutlak değer kavramı verildi. Sayı doğrusunda 

verilen herhangi bir tam sayının 0 ‘a olan uzaklığı konuşuldu. Yeni nesil sorular ve wordwall 

uygulaması ile konu desteklendi. 

 

GÖRSEL SANATLAR  

 

Şeref AKDİK kimdir? Eseri hakkında bilgi sanata dair yorumlar ve görüşleri konuşuldu ve bir 

eseri hakkında bilgi verildi. Görsel sanatlar çalışmalarında perspektif kullanarak derinlik algısını 

konusu üzerinde durularak resimler yapıldı.  

Kolaj tekniği kullanarak kesme, biçme ve yapıştırma tekniği ile üç boyutlu çalışmalar yapıldı.  

 

 



 

            

  

BEDEN EĞİTİMİ 

Artistik jimnastik yer serisi hareketleri öğretildi.(Öne takla,geri takla,planör,burgu,Amut 

takla,çember,Kartvil) 

Amut takla ve çember basamaklamaları için dengeleme çalışmaları yapıldı. 

Takım sporlarından basketbol branşı ile ilgili oyun kuralları ile ilgili temel bilgiler verildi.  

Basketbol yer-yön çalışmaları yaparak branşa özgü oyunlar oynatıldı. 

 

 
MÜZİK 

 Müzikte temel kavramları bilir. 

 Doğru şarkı söylemeyi bilir. 

 Ukulele ile şarkı çalmayı öğrenir. 

 

FEN BİLİMLERİ 

 

     Fen Bilimleri dersi kapsamında, Dolaşım sistemi tamamlandıktan sonra konu yeni nesil 

sorularla ve Morpa kampüs üzerinden desteklendi. Ardından solunum sistemine geçildi.  Solunum 

sistemi sağlığı, solunum sistemini oluşturan yapı ve organlara değinildi. Bilim atölyesinde nefes 

alıp verme ve diyafram deneyi yapıldı. Boşaltım sistemine geçildi. Not tutma ve etkinlik 

çalışmaları yapıldı. Sistemler konusu ile ilgili yeni nesil soru çözümü ve Morpa kampüs ile 

pekiştirme etkinliklerine yer vererek ünite tamamlandı. Kuvvet ünitesiyle ve Bileşke kuvvet ile 

devam edeceğiz. 

 

 

 

ROBOTİK KODLAMA 

 

STEM projesi mancınık için Arduino kablolamalar yapıldı, devre oluşturuldu. Yeni proje köpek 

kulübesi için Tinkercad üzerinden 3B çizimler yapıldı, prototip baskı aşamasına geçildi.  

 

 

STEM 

 

     Bilişim garajı üzerinden Mancınık projemiz tamamlandı. 3 boyutlu yazıcıdan basıldı ve montajı 

yapıldı. Ardından öğrencilerimizin içindeki hayvan sevgisi dolayısıyla kendi seçtikleri akıllı köpek 

kulübesine geçildi. Çizimleri TİNKERCARD üzerinden tamamlanarak basıma verildi. Bu projenin 

gerçek yaşama da aktarılmasını istedik ve şimdide ahşap atölyesinde gerçek bir akıllı köpek 

kulübesi yaparak yola devam etmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İNGİLİZCE 

 

Present Perfect Simple 

Present Perfect Simple vs Past Simple 

Present Perfect Progressive 

For- Since 

Reflexive Pronouns 

 

 

ALMANCA 

 

 Im Rahmen Beste Freunde A 1.2 haben wir  

*”kleine Welt ganz groβ” in die hand genommen und folgende Strukturen gelernt: Per Post Per E-

Mail. 

* Imerativ in der du-Form wurde erklärt und mit zahlreichen Beispielen gelernt. 

*Präposition ‘in’ + Akkusativ = Wohin wurde gelert / Strukturen wie in den Park, in das = ins 

Kino, in die Bibliothek wurden benutzt und geübt. 

* Im Rahmen “Mein Fuss tut weh!” wurden folgende Körperteile wie der Kopf, Das Ohr, der 

Zahn, der Hals, der Arm, der Rücken, der Bauch, die Hand, das Bein, der Fuss 

Gelernt. Die Verben wehtun und schmerzen wurden mehrmalz benutzt. 

*Im Rahmen “Was ist hier los?”wurden Verben mit Dativ wie mitbringen, kaufen, geben, zeigen 

gelernt und die Possessivpronomen mit Dativ  mir/ dir gezeigt und geübt. 

* Im Text “So ein Pech” wurde das Modalverb 

---- müssen 

---- das Präteritum -Form von “sein”= war und “haben”= hatten gezeigt und die Wörter gestern , 

letzt eingeführt. Um das neue Thema  richtig zu verstehen wurden zahlreiche Übüngen gemacht. 


