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Nasıl Öğreniyoruz?
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Bu Sayıda...

Okulumuzu Açtık!
Rehberlik derslerimizde okula uyum
çalışmaları yaptık.

Derslerde Neler Yaptık?
Yapılan projeler
Uygulamalar
Etkinlikler

Söyleşilerimiz
Neşat Karakelle
Yavuz Samur
Elif Arıman
Nurhan Kahraman
Alp Bulak
Ezgi Gözeger
Gürhan Timurhan
Güneş Terkol
Ceyda Gürhan

Rehberlik Dersleri
Okul ve kampüs hayatından uzun süre uzak
kalan öğrencilerimiz için rehberlik olarak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Öğrenci Birliği Seçimleri
Bayram Coşkusu

önceliğimiz

sosyal

beceriler

ve

sosyal

ilişkiler oldu, bu çerçevede...
Devamı s.03
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Rehberlik-5. sınıflar

Rehberlik Dersleri
Okul ve kampüs hayatından uzun süre uzak kalan 5. sınıflarımız için rehberlik olarak
önceliğimiz sosyal beceriler ve sosyal ilişkiler oldu. Bu çerçevede rehberlik derslerinde
sınıf ve şubeler içi kohezyonu arttırıcı etkinliklere yer verdik. Buna ek olarak 5. hafta
Arkadaşlık Haftası'nı kutladık.
Arkadaşlık Haftası'nda sabah sohbetlerinde ve teneffüs saatlerinde "arkadaşlık" temalı
çeşitli aktiviteler düzenledik:
* Tişört yenileme atölyesi, fen deneyi, yakar top turnuvası, arkadaşlık fotoğrafı
* Kitap ayracı atölyesi, "Just Dance", öğretmenlerimizle arkadaşlıkları hakkında sohbet
* Yavuz Samur'dan "Dijital Arkadaşlık" sohbeti...
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Rehberlik-6. sınıflar

Kohezyon Arttırıcı Dersler
Çevrim içi geçen bir senenin ardından 6. sınıf öğrencilerimizin yeni sınıflarında
birbirlerini ve öğretmenlerini tanımaları öncelikli hedeflerimizdi. Bunun için psikodrama
etkinliklerinden faydalanarak rehberlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde
kişinin kendisini de tanımasının önemi ve tanımanın kişinin ismini bilmekten çok daha
derin bir durum olduğu vurgulandı.

Kaygı Çalışmaları

Bilinçli Farkındalık

Duygularımızın farkında olmanın her yaşta

Kaygı duygusu ile baş etme yollarından bir

ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu sene

tanesi

de 6. sınıf öğrencilerimizin ilk defa ölçme

yaşantımızı sürdürmek... En temel, basit ve

değerlendirmelere

ulaşılabilir yol olan nefes alma egzersizini

girmeleri,

notlarla

karşılaşmalarının onlarda kaygı duygularını
yükselteceğini düşünerek kaygı duygusuna
yoğunlaştık.

Kaygı

Bedenimizde
konuştuk.
değişimini
olunca

termometresi

kaygıyı

İlerleyen
takip
hangi

nasıl

hissettiğimizi

haftalarda

ettik.

yatıştıracağımızı konuştuk.

kaygımızın

yine

bilinçli

farkındalıkla

derslerimizde

ve

günlük

sabah

sohbetlerinde konuştuk. Pratikler yapmaya
başladık.
Bu pratiklerden birini sizler de ailenizle

yüksek

evde yapmak isterseniz bu videodan ve

kendimizi

Zümra Atalay’ın “Mindfulness – Çocuklar

Kaygımız

yollarla

yaptık.

de

de

için bilinçli farkındalık” ve Eline Snel’in
“Ergenlik

Döneminde

Farkındalık”

kitabından faydalanabilirsiniz.
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Rehberlik-7. sınıflar
7.sınıf öğrencilerimizle uzaktan eğitim sonrası kohezyon arttırıcı tanışma etkinliklerimizin
ardından planlama ve organizasyon becerilerini geliştirme çalışmaları kapsamında kendi
haftalarını planlayacakları bir etkinlik yaptık.

*Ergenlik döneminin değişimlerle dolu
sürecinde

çocuklarımızın

kendi

bedenlerini ve kişilik özelliklerini nasıl
algıladıklarını keşfetmeleri üzerine ayna
çalışması yaptık. Bu çalışmanın ardından
“Kendini

Sevmek“

teması

üzerinde

duruldu. Bu konu üzerine derste ve sabah
sohbetinde tartışıldı.
Öğrencilerimizle paylaştığımız, kendimizi
sevmek

ve

tüm

özelliklerimizle

kabul

etmek sürecinde neler yapabileceğimiz ile
ilgili öneriler sunan videoyu sizlerle de
paylaşmak isterim. Linkten ulaşabilirsiniz.

*Quizler ve ÖD’lerin başlamasıyla birlikte
öğrencilerimizin

motivasyonlarını

değerlendirdikleri; kendi akademik ve kişisel
yaşantıları ile ilgili hedefler belirledikleri
dersimizi gerçekleştirdik.

*Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne
aldığımızda sosyal iletişim becerilerini ve
grup

içi

kohezyonu

arttırıcı

etkinlikler

önceliğimiz oldu. Sınıf içi gerçekleştirdiğimiz
bu etkinlikte; kutudan seçtikleri kağıtta yazan
görevi en kısa sürede yerine getiren grubun “
Erken

Çıkış

Bileti

“

kazandığı

oyunda

öğrenciler bir beslenme teneffüsüne 5 dakika
erken çıkma hakkı kazandı.
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Rehberlik-8. sınıflar
8. sınıf öğrencilerimizle oryantasyon haftalarımızı; "sınıf içi kaynaşma", "pandemi sonrası
yüz yüze eğitime dönüş" ve "adaptasyon" aktiviteleri ile geçirdik. Öğrencilerimiz,
öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını daha yakından tanıyabilmelerini sağlayacak eğlenceli
aktivitelerle tekrardan sosyalleşebiliyor olmanın tadını çıkarttılar.

Her şeyin ekran üzerinden sağlandığı çevrimiçi okul düzeninden yüz yüze eğitime
döndüğümüz bu süreçte hangi alanlarda desteğe ihtiyaçları olduğunu belirlemek ve bu
ihtiyaçları sene içerisinde ele alabilmek için bir çalışma yaptık. Motivasyon ve
hedeflerimiz üzerinde konuştuk. Bu senenin hedeflerini belirledik, gelecek haftalarda
bireysel görüşmelerde bu hedeflerin üzerinde duracağız.
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Türkçe

TATİL OKUMALARI
8. sınıf öğrencilerimiz tatilde okudukları kitapları analiz ettiler. Kitapları ile çektikleri
fotoğrafları koridor panosunda diğer arkadaşlarına sergileyerek kitap önerilerinde
bulundular. Okudukları kitap üzerinden bir ürün çıkaran öğrencilerimiz, ürünlerini de bu
panoda paylaşma fırsatı buldular.
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Türkçe

Kitaplar Olmadan Olmaz
5. sınıf öğrencilerimiz; tatilde okudukları kitaplarının tanıtımlarını yaptıktan sonra
kütüphaneyi de ziyaret ettiler ve kütüphaneden nasıl yararlanabileceklerini, kütüphane
kaynaklarını nasıl kullanmaları gerektiğini ayrıntılı bir biçimde öğrendiler. Bu dönemin
sınıf romanı olan “Kraliçeyi Kurtarmak”ı da teslim alan öğrencilerimiz, roman kurgusu
içinde heyecanlı bir yolculuğa çıktılar.

Noktalama İşaretleri Dile Geldi
Öğrencilerimiz, dersimizin olmazsa olmazı “noktalama işaretleri”ni oldukça keyifli ve
yaratıcı bir biçimde hatırladılar. Gruplara ayrılan öğrencilerimiz, önce Türkçe El Kitabı’ndan
sorumlu oldukları bölümleri okuyup birbirlerine anlattılar. Sonra da "Chatterpix Kids"
uygulaması ile noktalama işaretlerini seslendirdiler. Ders bitiminde Teams’teki Kütüphane
Kanalı’mıza yüklenen bu videoları, izlemenizi öneririz.
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Türkçe

Daha İyi Nasıl mı Açıklanır?
6. sınıf Türkçe derslerinde bu seneki aşamalı yazı çalışmalarımızı, “açıklayıcı paragraf” ile
başlattık. Öğrencilerimiz, önce kriterlere uygun bir biçimde sınıflarında taslaklarını
oluşturdular,

bir

konuyu

açıklarken

ortaya

koyacakları

düşüncelerini

nasıl

destekleyebileceklerini öğrendiler. Rubrik beklentilerine dikkat ederek paragraflarının ilk
aşamasını sınıflarında müzik eşliğinde yazdılar. Birkaç hafta sonra ise -bu kez kütüphanedeöğretmenlerinin dönütlerine göre paragraflarının ikinci aşamasını yazarak bir metnin nasıl
geliştirilebileceğini yaşayarak öğrendiler.

Küçük Prens AÇI'da
6. sınıflarımızın bu dönemki sınıf romanları “Küçük Prens”. Farklı etkinliklerle analiz edilen
romandaki karakterler, bir grup çalışması ile ele alındı. Sorumlu oldukları karakterlerin
özelliklerini belirlerken mutlaka romandan dayanaklar arayan öğrencilerimiz, aldıkları
notları arkadaşları ile de paylaştılar. Bu sayede birbirlerinin öğrenimlerine destek olmanın
sorumluluğunu da üstlenmiş oldular.
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Türkçe

Katuna'da Dokuz Ay
7. sınıf öğrencilerimiz bu dönem, sınıf romanı derslerinde analiz ettikleri “Katuna’da Dokuz
Ay” kitabı ile bağlantılı RAFT (rol içinde yazma tekniği) ürünlerini oluşturup sundular. Bazı
gruplar şiir yazdı, bazıları rap şarkısı besteledi, bazıları video çekti. Ürünleri TEAMS portalı
üzerindeki ilgili dosyadan inceleyebilirsiniz.
Örnek öğrenci çalışma linkleri:
https://youtu.be/vBdP3bXTw88 'Katuna’da Dokuz Ay”- "Kükürtlü Sabun" rap şarkısı
https://youtu.be/E1hVnOgVMzo 'Katuna'da Dokuz Ay"- "Şeyh Pulan'a Sesleniş"
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Türkçe Söyleşimiz

Neşat KARAKELLE
7. sınıf Türkçe derslerinde dönem boyunca gezi yazısı tür özelliklerini tanıyan, ardından
gezi yazısı yazan öğrencilerimiz, bu söyleşi ile bir gezginle de tanışmış oldular. Neşat
Karakelle ile gezgin olmanın nasıl bir yaşam biçimi olduğunu sorguladılar, kendisine
merak ettiklerini sorma fırsatı buldular. Ev çalışmalarında farklı gezi yazısı metinleri
okuyan öğrencilerimiz "boza" tadımı yaparak Vefa semti kültürünü incelediler.
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Türkçe

Köşe Yazısı
Bu dönem 8. sınıflarımız ile birlikte köşe yazısı tür özelliklerini inceledik. Öğrencilerimiz
öğrendikleri tür özelliklerinden yola çıkarak ders saati içinde “köşe yazısı” yazdılar. Bunun
içinse önce konu tespit ederek, taslaklarını oluşturmalarına fırsat verildi. Böylece yazıya
hazırlık aşaması tamamlandı. Köşe yazılarının seçilmiş örneklerini Açı Dergisi – Ocak
2021 sayısında görebilirsiniz.

Olduğun Yerde Kal

8. sınıf öğrencilerimiz bu dönem, sınıf romanı derslerinde analiz ettikleri “Olduğun Yerde Kal”
kitabı ile bağlantılı RAFT (rol içinde yazma tekniği) ürünlerini oluşturup sundular. Bazı gruplar
şiir yazdı, bazıları rap şarkısı besteledi, bazıları video çekti. Ürünleri TEAMS portalı üzerindeki
ilgili dosyadan inceleyebilirsiniz.
Örnek öğrenci çalışma linkleri:
https://youtu.be/DCfN1Kr-gzk
https://youtu.be/sN_DyT29MvQ
https://youtu.be/Q-kLx7dsMeU
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Spor

Vücudumuzdaki Sistemler
6. sınıf öğrencilerimize beden eğitimi dersinde fen bilimleri ile disiplinler arası çalışma
kapsamında vücudumuzdaki sistemlerle ilgili sorular soruldu. Oyun formatında yapılan
bu eğlenceli aktivitede öğrencilerimiz hem spor yaptı hem de fen bilimleri ile ilgili
bilgilerini tazeledi.
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İngilizce

Açı Radyo İngilizce Öğretmen
Öğrenci Sohbeti
İngilizce Öğretmenlerimiz ve gönüllü 5. sınıf öğrencilerimiz okulumuzda aktif olarak takip edilen Açı
Radyo’ da buluştular. Ortaokula yeni adım atan öğrencilerimiz, İngilizce öğretmenleriyle duygu ve
düşüncelerini paylaştıkları samimi bir sohbet gerçekleştirdiler. Sohbetin konusu öğrencilerimizin
ortaokula uyum süreci, ilk gün neler hissettikleri, farklı dersler ve yeni arkadaşlıklar üzerineydi.
İngilizce öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sohbet konularını oluşturduktan sonra kayıt için Açı
Radyo’da bir araya geldiler. Kayıt tamamlandıktan ve Açı Radyo’dan sorumlu öğretmenimiz
tarafından gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra belirlediğimiz bir sabah sohbeti esnasında tüm 5.
sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşıldı. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini radyodan
dinlemek öğrencilerimiz için güzel bir anı oldu. Siz de buraya tıklayarak kısa radyo sohbetimizi
dinleyebilirsiniz:)
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İngilizce

"Turn It Off" Projesi
5. sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde "Turn It Off" projesi üzerinde çalıştılar.
Projenin amacı; teknolojiye bağımlı olmadan öğrencilerimize teknolojinin önemini ve
gereksinimlerini anlatmak, uygun ve yerinde kullanıldığında bize olumlu katkılarını
vurgulamaktı. Bu fikirden yola çıkarak aileler ile iş birliği yaptık ve 24 saat boyunca
öğrencilerimizin tablet, bilgisayar, telefon, sosyal medya kullanmadan zamanı daha
kaliteli nasıl değerlendirebilecekleri konusunda fikirler geliştirdik. Verdiğimiz sürede
öğrencilerimiz

aileleriyle

zaman

geçirdiler,

farklı

hobiler

üzerinde

çalıştılar

ve

hazırladıkları sunumları sınıfta arkadaşlarıyla paylaşma imkanı buldular. Teknolojiyi
amacına uygun, etkin ve bilinçli bir şekilde kullandığımız üretken bir eğitim-öğretim yılı
diliyoruz.
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İngilizce

Holes Yaratıcı Çalışmalar
6. sınıf öğrencilerimiz 1. dönemde Louis Sachar’ın Holes adlı romanını okudular. Holes,
haksız yere hırsızlıkla suçlandıktan sonra Teksas'ta bir çölde çocuk gözaltı merkezi olan
Camp Green Lake'e gönderilen Stanley Yelnats adlı bir çocuğu konu alıyor. Konu,
bölgenin tarihini ve geçmişteki bazı karakterlerin eylemlerinin Stanley'nin günümüzdeki
hayatını nasıl etkilediğini araştırıyor. Öğrencilerimiz; kitabımızın her bir bölümünde
öğrenimi kalıcı hale getirmek için "storyboard (resimli öykü), wanted poster, character
map (karakter analizi)" gibi çeşitli aktiviteler yaptılar. Bu yaratıcı çalışmaları yaparken hem
eğlendiler hem öğrendiler. Siz de bu romanı okurken atalarımızın kararlarının bizi nasıl
etkilediğini görecek ve şaşıracaksınız.
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Seçmeli Dersler- İngilizce Grade 5-6

Book & Discussion Club
İngilizce Kitap Kulübü'nü seçmeli ders olarak tercih eden 6. sınıf öğrencilerimiz her hafta
öğretmenleri ile, bu dönem için seçmiş oldukları kitapları okuyup düşüncelerini paylaşmaya
devam ediyorlar. Okudukları kitabın sevdikleri ve sevmedikleri bölümlerini, karakterlerini
tartışıyorlar. Kimi zaman da yaratıcı çalışmalar yaparak hayal güçlerini genişletiyorlar. Sizinle
bu etkinliklerden biri olan "Book Mark" aktivitesini paylaşmak istiyoruz. Bu aktivite, hem
tartıştıkları, hem eğlendikleri hem de kendi özgün kitap ayraçlarını tasarladıkları bir aktivite
oldu. İngilizce Kitap ve Tartışma kulübü, öğrencilerimizin dil gelişimlerine olumlu katkı
sağlarken aynı zamanda ortak ilgi alanlarına sahip yeni arkadaşlar edinmek için de harika bir
fırsat oldu.
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İngilizce

India Project
7. sınıf öğrencisi olmanın heyecanını yaşadığımız bu birinci dönemde, İngilizce
derslerimizde “Homeless Bird” adlı sınıf romanımızı okuduk. Okuduklarımızı daha iyi
kavramak ve karakterlerle daha güçlü bir bağ kurabilmek için de romandaki olayların
yaşandığı yer olan Hindistan ile ilgili araştırma yaptık ve bir proje hazırladık.
Hafta sonu ev çalışması olarak hazırladığımız bu proje için; Hint kültürü, yemekleri,
gelenekleri, yaşam tarzı gibi çeşitli konularda bilgi topladık. Topladığımız bilgileri,
görselleri

ve

videoları

birer

sunum

haline

getirerek

sınıfta

arkadaşlarımıza

ve

öğretmenlerimize sunduk. Bu sunumlar esnasında Hindistan’a dair yeni fikirler edindik ve
pek çok şey öğrendik. Edindiğimiz bu bilgilerle sınıf romanımızı daha iyi içselleştirdik ve
okumalarımızdan daha çok keyif aldık. Dahası, bir gün Hindistan’ı ziyaret edecek olursak,
asla yabancılık çekmeyeceğiz! :)
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İngilizce

Sınıf Etkinliklerimiz
Lise Hazırlık öğrencilerimiz bu dönem sınıf romanı kapsamında “The Diary of Anne Frank”
in oyun uyarlamasını okudular. Bu oyun metninde geçen önemli kelimeleri “Quizlet Live”
uygulamasını kullanarak hem grup halinde eğlendiler hem de bu kelimeleri aktif kullanarak
öğrenme şansı yakaladılar. “The Diary of Anne Frank” in geçtiği dönemi daha iyi
anlayabilmek ve karakterlerle empati kurabilmek için gruplar halinde “Context Project”
kapsamında

ortak

sunumlarını

hazırlarken

soruları

paylaştılar,

araştırma

yaptılar,

birbirlerine yardımcı oldular ve not kartları ile çalışılmış sunum tekniklerini sergilediler.
Lise Hazırlık senesindeki “Writing” kazanımları kapsamında, belirli bir süre içerisinde ve
gerekli beklentileri karşılayarak bir makale yazmaları beklenen öğrencilerimiz, ders
içerisinde süre tutularak yapılan “Process Writing” çalışmalarını tamamladılar. Son olarak,
öğrencilerimiz yaklaşık 1.5 ay sürecek “Short Paper” akademik yazı projelerinin 2. aşaması
olan araştırma bölümünde, yazacakları konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olurken,
kullanacakları alıntıları ve MLA formatındaki kaynakçalarını hazırladılar.
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Seçmeli Dersler 7-8 İngilizce

GLOBAL CONNECTIONS
"Global Connections" adlı seçmeli dersimizde, bu yıl yapmayı planladığımız kültürler arası
çalışmalarımızın ilk adımlarını attık. Ziyaret etmiş olduğumuz şehirlerle ilgili hatırladıklarımızı not
aldık ve biraz da araştırma yaptık. Bu şehirlerin kültürleri, yemekleri ve gezilecek yerleri ile ilgili
araştırmalarımızı yazıya döktükten sonra, bunları sınıfta arkadaşlarımızla paylaştık. Bu sayede,
dünyadaki farklı şehirlerle ilgili birbirimizden yeni bilgiler öğrendik. Artık farklı kültürlerle
etkileşim kurmaya ve kendi kültürümüzü dünyaya tanıtmaya hazırız!

JMUN
Öğrencilerimizin bir dünya vatandaşı olma ve dünya sorunlarına duyarlı bir birey
olmalarını hedeflediğimiz Junior Model United Nations (JMUN) kulübümüzde, İngilizce
olarak münazara, ikna kabiliyetleri, hitabet ve sunum becerilerini geliştirmek için çeşitli
çalışmalarımızı sürdürüyor ve her hafta dünyayı ilgilendiren konularda araştırmalar
yaparak, paylaşımlar yapıyoruz. Bu hazırlıklarımızın sonucunda bu seneki hedefimiz,
JMUN konferanslarında okulumuzu başarıyla temsil etmek.
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ICT Söyleşilerimiz

Yavuz SAMUR
Dijital ortamda nerelerde gezebiliriz?
Bizim için neler uygun içerik, neler
değil?
Bahçeşehir Üniversitesi'nden Doçent Dr.
Yavuz Samur öğrencilerimiz ile online
bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumla;
dünya

genelinde

film,

oyun

gibi

içeriklerin belirli standartlar dahilinde
herkesle

paylaşıldığını

standartlar;

filmlerde

hatırladık.

Bu

belirtilen

yaş

aralığı standartları ya da oyunlardaki
PEGİ

standartları

gibi

örnekler

olabiliyor.

Günlük hayatta rutinlerimizi devam
ettirebilmek için ekran başında ne
kadar süre geçirmeliyiz?
Günlük hayatımız ve dijital hayatımız
arasında dengeyi nasıl sağlayacağız?
Pandemi koşulları nedeniyle ekran
süresinin

artması

birçok

kişiyi

sevindirdi.
Fakat pandemi alışkanlarımızı yavaş
yavaş bırakmamızın zamanı gelmedi
mi? 🙂
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Matematik

Oyun Tasarlama Projesi
5. sınıf öğrencilerimizi yaratıcılıklarıyla baş başa bırakmayı hedeflediğimiz bu projede;
öğrenciler matematik işlemlerinin yer aldığı oyunlar oynadılar, oyunu heyecanlı ve riskli
yapan unsurları gözlemlediler. Yaptıkları gözlemlerden yararlanarak özgün oyunlar
tasarladılar. Gözlem sırasında oynadıkları oyunların ve sonrasında kendi hazırladıkları
oyunların birkaçını sizlerle paylaşmak için bir poster hazırladık. Bütün öğrencilerimize
emekleri ve yaratıcılıkları için teşekkür ederiz 🙂
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Matematik

Matematik Ev Çalışmaları
Şimdi Çok Daha Renkli... :)
6. sınıf öğrencilerimiz, Matematik dersinde işlem önceliğini öğrendiler ve öğrendikleri
bilgileri bir postere dönüştürdüler. Matematik etkinliği kapsamında verilen bu ev
çalışmasıyla ortaya çıkan posterlerden bir kaçını sizinle de paylaşmak istedik. Bu
çalışmada emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz. 🙂

Problem Çözmek Bir Sanattır
6. sınıf öğrencilerimiz ile "Doğal Sayı Problemleri" konusunda "Problem Çözme Sanatı" projesi yaptık.
Projenin ilk aşamasında grup arkadaşları ile problem çözme stratejilerini keşfeden öğrencilerimiz, ürün
olarak seçtikleri problemi günlük hayata uyarlayarak videolar oluşturdu.
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Matematik

Keyifli Uygulamalarla
Ev Çalışmalarımız
7. sınıf öğrencilerimiz tam sayıların kuvvetlerini öğrendikleri hafta içerisindeki ev
çalışmalarında "Decktoys" uygulamasını kullandılar. "Matematikçileri Kurtar" öyküsü
üzerine kurgulanmış çeşitli görevlerle alıştırmalar yaparak öğrendiklerini pekiştirdiler.

Sierpinski Üçgeni Projesi
7. sınıf öğrencilerimizle şekil örüntülerini kullanarak keşifler yapmayı hedeflediğimiz dört
haftalık "Sierpinski Üçgeni" projemiz üzerine çalışmalar yaptık. Öğrenciler önce Sierpinski
üçgeni içerisindeki örüntüyü keşfettiler, daha sonra üç boyutlu tasarım programı
Thinkercad’i kullanarak tasarımlarını yaptılar. En son ürün olarak da okula getirdikleri
malzemelerle Sierpinki üçgenlerini inşa ettiler. Matematiğin aslında eğlenceli bir
düşünme şekli olduğunu tecrübe etme fırsatı buldular.
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Matematik

Actionbound Matematik
8. sınıf öğrencilerimiz matematik derslerinde, Actionbound uygulamasıyla Ebob-Ekok
konusunda grup çalışması yaptılar. Bu çalışmayı yaparken hem konuyla ilgili bilgilerini
pekiştirdiler hem de iş birliği yaparak birlikte kendileri için belirlenen görevleri sınıf
dışında tamamlamış oldular.

Thinglink
8. sınıf öğrencilerimizle sayılar kazanımı olan "çok büyük" ve "çok küçük" sayıların yazımı
konusuna gündelik hayattan örnekler bulmaya çalıştık. Thinglink uygulamasını kullanarak
Covid virüsü yayılım hızı, maske seçimi, virüs miktarı konularının "çok büyük- çok küçük"
sayılarla ilişkisini grupça araştırıp sonuçlarını tartıştık.
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Matematik Söyleşimiz

Elif ARIMAN
Mezun öğrencimiz Elif Arıman eşliğinde gerçekleştirilen söyleşimizde, 5. sınıf öğrencilerimiz
matematik

dersi

kazanımlarından

olan

örüntüyü,

dans

koreografilerinde

ve

sahne

yerleşimlerinde nasıl kullandıklarını öğrendiler. Söyleşi sonunda öğrencilerimizin de dahil
olduğu mini bir dans gösterisi ise söyleşide öğrendiklerimizi uygulayabildiğimiz eğlenceli bir anı
olarak hafızalarımıza kazındı. Bu güzel söyleşiye katılımı için Elif Arıman’a ve keyifle takip
ettikleri için öğrencilerimize teşekkür ederiz.
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Fen Bilimleri

Ay’daki Kraterler
Öğrencilerimiz Ay’ın yüzeyindeki kraterlerin nasıl oluştuğu hakkında fikir sahibi olmak
amacıyla; un, kakao, farklı boyutlarda top ve taşlar kullanarak “Ay’daki Kraterler”
çalışmasını gerçekleştirdiler. Etkinlik sonunda Ay’ın yüzeyindeki kraterlerin farklı
olmalarının; göktaşlarının büyüklüğüne, Ay’a çarpma hızlarına ve çarpma açılarına bağlı
olduğunu keşfettiler.
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Fen Bilimleri

Sindirim Sistemi Modeli
6. sınıf öğrencilerimiz Sindirim Sistemi organlarını öğrendiler. Organların sıra ve
görevlerini pekiştirmek amacıyla gruplar halinde geri dönüştürebilir kağıtlara sindirim
sistemi organlarını çizdiler. Bu aktivite ile keyifle çizimler yaparak birbirlerinin
çizimlerini değerlendirdiler.

Destek ve Hareket Sistemi
6. sınıf öğrencilerimiz ilk konumuz olan destek ve hareket sistemi organ ve yapılarını
bahçede, grup arkadaşlarıyla birlikte çalışarak öğrendiler. Konuyu öğrenirken araştırma
yapma, takım çalışması ve işbirliği becerilerini de geliştirmeye devam ettiler.
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Fen Bilimleri

Kivinin DNA’sını Çıkarttık!
8. sınıf Fen Bilimleri dersimizde DNA’nın hücre çekirdeğinde bulunduğunu ve tüm canlıların hücre
çekirdeğine sahip olduğunu öğrenmiştik. Bu etkinlik sayesinde, her canlıda karakter özelliklerini
taşıyan ve hücreyi yöneten DNA’yı gözlemleme fırsatı yakaladık.
DNA’ya ulaşmak için bitki hücresinde dıştan içe doğru hareket etmemiz gerekiyordu. Kiviyi
kestikten sonra nazikçe ezerek hücre duvarını ve hücre zarını aştık. Bulaşık deterjanı, tuz ve su ile
oluşturduğumuz karışımı ezdiğimiz kiviye ekleyerek DNA’yı çekirdekten ayırmaya çalıştık.
Deterjan çilek hücrelerinin parçalanmasına yardımcı olarak DNA'yı çözeltiye bırakırken, tuz farklı
DNA ipliklerinin toplanabileceği ve kümelenebileceği bir ortam yaratmaya yardımcı oldu. Bu
karışımın süzgeç yardımıyla süzdükten sonra alkol ekleyerek DNA’yı kivi bileşenlerinden ayırdık.
alkol ile kivi karışımının kesiştiği noktadaki DNA ipliklerini bir süre sonra gözlemledik.
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Seçmeli Etkinlik

Fen Mutfağı
Bu yıl yenilenen mutfağımızda fen bilimleri derslerimizle bağlantılı aktiviteler yapmaya, mutfakta
feni aramaya devam ediyoruz.
7. sınıf öğrencilerimiz ‘hücre’ konusunu işlediler ve çeşitli yiyeceklerle bitki ve hayvan hücresi
modelleri oluşturarak organelleri tanıttılar. Tanıttıkları her bir organelin ve hücrenin de tadına
baktılar. Başka bir hafta "besinleri saklama koşulları" teması altında tuz ve sirkenin kimyasal
yapısını kısaca öğrenerek turşu kurdular.
8. sınıf öğrencilerimiz ise "yenilebilir su (edible water)" aktivitesini gerçekleştirdiler. Çevreci ve
sürdürülebilir uygulamalar içinde yer alan "yenilebilir su" çalışması pet şişe kullanımını ortadan
kaldırmayı hedefliyor. Su, şeffaf bir zarın içinde bulunur ve bu zar doğada çözünebilir. İki tatsız
içerikten yapılan yenilebilir ve şeffaf olan zar kalsiyum laktat ve sodyum aljinat kullanarak elde
edilir. Sodyum aljinat genellikle yosundan elde edilir. Öğrencilerimiz gıda boyası kullanarak dış
zarını renklendirdiler ve yenilebilir su kürelerini yaptılar.
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Yenilenen Fen Katımız
Yenilenen fen katımızdaki laboratuvar ve sınıfların açılışını yaptık. Geçtiğimiz yaz itibariyle tadilatı
başlayan laboratuvarlarımız ve sınıflarımız yeniden tasarlanarak öğrencilerimizin kullanımına
açıldı.

Katımızdaki;

STEM

tasarım

atölyesi,

fen

mutfağı

sınıfı,

dersliklerimiz

ve

iki

laboratuvarımızda öğrencilerimizle yapacağımız nice keyifli ve verimli çalışmalar olacak.
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Fen Söyleşilerimiz

ALP BULAK
Velilerimizden Sn. Alp Bulak ile 5. sınıf öğrencilerimiz, “Dünya, Güneş ve Ay” teması ile bağlantılı
olarak amatör gökyüzü gözlemleri hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Alp Bey’in hobi olarak
başladığı gökyüzü gözlemlerini, çektiği gözlem fotoğraflarını tüm 5. sınıf öğrencilerimizle paylaştı.
Enerjisi ve çalışmaları ile öğrencilerimizin merakını besleyen Alp Bey’e çok teşekkür ederiz.
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Fen Söyleşilerimiz

Nurhan KAHRAMAN
6. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde vücudumuzdaki sistemleri ve Güneş Sistemi'ni
öğrenirken her ikisini de kapsayan bir bilim dalı olan “Astrobiyoloji” söyleşisini gerçekleştirdi.
Astrobiyoloji

alanında

çalışmalar

yapan

Sn.

Nurhan

Kahraman

bu

bilim

dalı

hakkında

öğrencilerimize kıymetli bilgiler verdi ve onların sorularını yanıtladı.
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Fen Söyleşilerimiz

Ezgi Gözeger
8. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersi ilk ünitesi olan "Mevsimler ve İklim” teması ile bağlantılı
olarak Meteoroloji Mühendisi Sn. Ezgi Gözeger ile bir söyleşi gerçekleştirdiler. Söyleşide; iklim
krizi, hava olayları, meteoroloji bilimi ile ilgili detaylı paylaşımlar yapma fırsatı buldular.
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Sosyal Bilgiler

Çocuk Hakları
5. sınıflar öğrencilerimiz, çocuk hakları üzerine konuşarak ülkemizde ve dünyada bu konu
üzerine yapılan çalışmaları ve UNICEF’in yürüttüğü faaliyetleri inceledi.
"Eğer çocuk haklarına bir hak ekleyecek olsanız bu hangi hak olurdu?" sorusunun cevabını
kartona yazarak sınıflarına astılar.

Zamanda Yolculuk
Araştırma dersinde öğrenilen bilgiler doğrultusunda Zamanda Yolculuk Projesi’ne başlayan
5.sınıflar, gruplara ayrılarak Çatalhöyük ve Göbeklitepe araştırmalarına başladılar. Her grup
seçtiği konu hakkında farklı bilgiler (Göbeklitepe/Çatalhöyük’ün coğrafyası, bulunan
sembol-figürler ve anlamları, tarihi, dünya basınındaki yeri) üzerine yoğunlaştı.
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Sosyal Bilgiler

Etkili İletişim
Sosyal bilgiler derslerimizde, 7. sınıflarımızla güçlü ve etkili

iletişimin önemi üzerine

paylaşım yapıldı. Yapılan grup çalışmalarında, etkili iletişimi engelleyen sorunlara değinildi
ve çözümler üretilerek öneriler paylaşıldı.

Divan Üyeleri
7. sınıflar sosyal bilgiler dersinde "Osmanlı Devleti'nde divan nedir?" ve "Osmanlı Devleti'nde
divan ne zaman kuruldu ve ne iş yapardı?" gibi soruların yanıtlarını araştırdılar ve öğrendiler.
Sonrasında divan üyelerinden bir tanesini seçerek "Divanda en önemli görev benim!’’ içerikli
ikna edici paragraflarını oluşturdular ve diğer divan üyelerine meydan okudular.

35

NASIL ÖĞRENİYORUZ | SAYI 6

Sosyal Bilgiler

Orta Asya
6. sınıflar, sosyal bilgiler dersinde Orta Asya coğrafyasını ve kültürünü öğrendikten sonra
RAFT projesini gerçekleştirirken çok keyif aldı. At kültürü, dokumacılık, göçebe ve çadır
yaşamı gibi konuları daha ayrıntılı öğrenme fırsatı buldu. Yaratıcılığını da ortaya koyarak
çıkarılan ürünlerin sınıfta sunumu yapıldı.
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Sosyal Bilgiler Söyleşimiz

Ceyda GÜRHAN
6. sınıflar, sosyal bilgiler dersinde Orta Asya coğrafyasını ve kültürünü öğrenirken Açı Lisesi
tarih öğretmenimiz Ceyda GÜRHAN ile çevrim içi söyleşi gerçekleştirdik. Öğrenciler, derste
öğrendiklerini Ceyda Öğretmen'in oyunlaştırarak pekiştirmeyi amaçladığı söyleşiden çok
keyif aldırlar.
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İnkılap Tarihi

Cepheden Mektuplar
8. sınıflar, Birinci Dünya Savaşı’nın en çetin cephelerinden biri olan Çanakkale Cephesi ile
ilgili "mektup çalışması" yaptılar. Öğrencilerimizin kimi Türk askeri kimi Anzak kimisi de
cephedeki oğlunu bekleyen ana oldu. Yapılan çalışmanın sonrasında öğrencilerimiz,
kendilerini mektubu yazdıkları kişinin yerine koyup duygularını paylaştılar.
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İnkılap Tarihi Söyleşimiz

Gürhan Timurhan
Son zamanların en çok dinlenen podcastlerinden "42 Dakika"yı seslendiren siyaset bilimci
Gürman Timurhan okulumuzdaydı. Öğrencilerimiz, daha önce "42 Dakika"da "Türkiye’nin
Çağdaşlaşma Tarihi" üzerine podcast serisini dinleme fırsatı edinmişlerdi. 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrencilerimiz "Cumhuriyet" üzerine gerçekleştirdiğimiz
söyleşide ise Gürman Timurhan’la yüz yüze sohbet etme fırsatı yakaladılar. Cumhuriyetin
tarihsel gelişimine baktığımız, anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştığımız söyleşimizde ne
kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha fark ettik. Bize Cumhuriyeti armağan eden Mustafa
Kemal Atatürk’e tekrar teşekkür ederiz.
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Seçmeli Etkinlik

Açı Dergisi
Açı Dergisi, ilk haftadan itibaren 7 ve 8. sınıflarımızla, 6. haftadan itibaren de 5 ve 6.
sınıflarımızla çalışmaya başladı. “2022 Kış” sayısı için şimdiden yapacakları röportajları
belirlediler ve sorularını oluşturmaya başladılar. Birbirinden nitelikli yazılarını, sizlerle
buluşturmak için oldukça heyecanlılar.
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Seçmeli Etkinlik

Eco School
5 ve 6. sınıflarımızdan "Eco school" seçmeli dersini seçen öğrencilerimiz çalışmalara başladı.
Sürdürülebilir birçok proje hedefleri olan öğrencilerimiz, ilk hedefi ise geri dönüşüm olarak
belirlediler. Pil, kâğıt ve plastik atıklarını toplayabilmek için şirin kutular yaptılar ve bu
projeyi başlattıklarını tüm okula duyurdular.
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Sanat

Sergilerimiz
ilk sergimizi fotoğraf yarışmamıza katılan ve dereceye giren öğrencilerimiz tarafından çekilen
“Doğa” fotoğraflarına ayırdık.

İkinci sergimiz, 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin ilkokulda yaptığı ve pandemi nedeniyle
sergilenemeyen tuval üzerine akrilik çalışmalardan oluşan röprodüksiyon (bir yapıtın aslını
bozmadan yapılan taklidi) sergimzi ortaokul assembly alanında görebilirsiniz.
Sergiyi gezerek yorumlarınızı, eserlerin sahibi öğrencilerimizler ve bizlerle paylaşabilirsiniz.
Çalışması olan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.
Karma ve kişisel sergilerimiz dönem boyunca katlarda ve assembly alanında devam edecektir.
Keyifli bir sergi gezisi dileriz.
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Sanat

İllüstrasyon Çalışmaları
Bu dönem sanat derslerimizde, Türkçe derslerinde analiz edilen sınıf romanları üzerine
çalışmalar yaptık. 5. sınıflarla Kraliçeyi Kurtarmak, 6. sınıflarımızla Küçük Prens kitaplarının
illüstrasyonlarını yaptık. Bu kitaplardan sevdiğimiz bir alıntıyı da resimledik. 7. sınıflarımızla
ise Katuna’da Dokuz Ay kitabından yola çıkarak Katuna haritasını oluşturduk ve harita
resimleme hakkında bilgi sahibi olduk.
Sanat odamızda ürettiğimiz çalışmalarımızı da 5, 6 ve 7. sınıf katlarında sergiledik.
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Sanat Söyleşimiz

GÜNEŞ TERKOL
7. sınıfların görsel sanat dersinde, İngilizce Bölümü ile disiplinlerarası bir çalışma yürüttük
ve "Homeless Bird" kitabının baş karakterinden ilham alarak kumaş üzerine ortak bir çalışma
gerçekleştirdik. İlham kaynaklarımızı zenginleştirmek ve çağdaş bir sanatçının çalışma
pratiklerini tanımak için de kumaşı malzeme olarak kullanan sanatçı Güneş Terkol’ü konuk
ettik. Reşat K. ve Işık A. moderatörlüğünde öğrencilerin konuya diar merak ettikleri
bölümler ve sorularıyla şekillenen çok keyifli bir paylaşım oldu. Güneş’e Tema Vakfı’ndan
adına dikilen ağaçlarla teşekkür ediyoruz.
#gunesterkol
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İkinci Yabancı Diller

5. sınıflar bu yıl ilk defa Fransızca-İspanyolca dersi
heyecanı yaşıyor.
İki haftalık rotasyonlardan sonra şarkılar söyleyerek
oyunlar oynayarak derslerimize başladık!

6.

sınıflar,

bu

dönem

ilk

defa

Fransızca

derslerine başladılar. “Les articles” konusunu
işlediğimizde, ilk olarak online sözlüklerden
kelime araştırması yaptılar daha sonra da
kelimeleri ve article'leri öğrenmek için derste
"flash carte" hazırladılar.
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İkinci Yabancı Diller

8. sınıf öğrencilerimiz, İspanyolca
dersinde DELE sınavına hazırlandı.
DELE

sınavına

kalmayıp

bir

hazırlanmakla
şehri

tanıtmayı

öğrenen öğrencilerimiz, tanıtmak
istedikleri

şehirleri

seçip

araştırmalarını yaptılar. Yaptıkları
araştırmalar sonucunda Piccolage
hazırlayan
istedikleri

öğrencilerimiz,
şehirleri

kendi

arkadaşlarına

tanıttılar. Böylece hem eğlendiler
hem de arkadaşlarından öğrenerek
bu keyifli süreci tamamladılar.

Bu dönem Fransızca dersinde, arkadaşlarımızla yaptığımız aktivitelerden bahsettik
ve hayalimizdeki arkadaşı tanımladık.
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İkinci Yabancı Diller
7.sınıflar, bu dönem rutinlerinden bahsetmeyi
öğrendiler. Bu konu kapsamında kullanılan
fiillerin farklı kişilerde çekimini tekrar etmek
için sınıfta bir yarışma düzenledik. Soruları en
hızlı ve en doğru yazan kendi takımına puan
kazandırdı.

Yine

7.

sınıflar,

Fransızca

dersinde

kendilerini ve yakın çevrelerini tanıtmayı
öğrendiler.
Siz bu ünlü kişilerin nereli olduğunu
biliyor muydunuz?

7. sınıflar İspanyolca dersinde kendimiz ve
diğer

insanlar

öğrendiler.

hakkında

Oyunlar

konuşmayı

oynadılar,

kelime

öğrendiler ve eğlendiler.
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29 Ekim Cumhuryet Bayramı

Yaşasın Cumhuriyet!
Okulumuzda Cumhuriyet'in 98. yılını büyük bir coşku ile kutladık. 5. hafta başlayan öğrenci
birliği seçim süreci, öğrenci propagandalarıyla devam etti. Öğrencilerimizi, tüm adaylık
sürecinde

kendilerine

liderlik

yolunda

yol

gösterecek

mentor

öğretmenler

seçti.

29 Ekim gününde de okul başkanımızı, başkan yardımcımızı, sınıf temsilci adaylarımızı
çevrim içi yaptığımız uygulamada seçimle belirledik. Günün anlam ve önemini hissettiğimiz
bu günde, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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Önerimiz

Spotify Hesabımız
Açı Okulları olarak okul öncesi seviyesinden başlayarak 8. sınıfa kadar müzik derslerimizle
bağlantılı ve her seviyeye özel “Spotify Dinleme Listeleri” oluşturduk. Öğrencilerimizin müzik
derslerinde öğrendiği farklı müzik türlerini ve müzisyenleri dilediği her ortamda rahatlıkla
dinleyebileceği şekilde hazırlanan listelerimize, aşağıdaki bağlantıları kullanarak ulaşabilir ve sizler
için hazırlanan listeleri öğrencilerimizle keyifle dinleyebilirsiniz.
Açı Okulları Spotify Hesabı:

5. sınıf Dinleme Listesi

6. sınıf Dinleme Listesi

7. sınıf Dinleme Listesi

8. sınıf Dinleme Listesi

,
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