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22-26 Kasım Haftalık Bülten

İÇİNDEKİLER

• MYP'DE BU HAFTA /
THIS WEEK MYP

• MYP 4 / 9.SINIF
LANGUAGE
ACQUISITION -
ALMANCA

• MYP 5 / 10. SINIF
LANGUAGE
ACQUISITION-
ALMANCA

• MYP 4 / 9.SINIF
LANGUAGE
ACQUISITION -
FRANSIZCA

• MYP 5 / 10. SINIF
LANGUAGE
ACQUISITION-
İSPANYOLCA

• BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR

• AEROBİK EGZERSİZ
KULÜBÜ

• TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
BÖLÜMÜNDEN

• 12 IB HL DERSİ

MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK MYP

MYP 4 / 9.SINIF LANGUAGE ACQUISITION -
ALMANCA

2. Yabancı D�l Almanca Ders�nde 9. Sınıf öğrenc�ler�m�z m�n� d�yalogları
partner çalışması �le defterler�ne yazdılar. Yazdıkları d�yaloglarda kend�
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SOMUT ŞİİR
ETKİNLİĞİMİZ

• ROMANLARI HAYATA
GEÇİRİYORUZ 11 B

• MUSA GÖÇMEN İLE
MÜZİK SÖYLEŞİSİ

• İLKOKUL VE
ORTAOKUL
BÜLTENLERİMİZ

�s�mler�n� kullanarak, bu �s�mler� yen� öğrend�kler� alfabey� de
pek�şt�rmek adına, heceleyerek d�yaloğa dah�l ett�ler ve hazırladıkları
d�yalogları sınıf ortamında arkadaşlarına sundular.

MYP 5 / 10. SINIF LANGUAGE ACQUISITION-
ALMANCA

2. Yabancı D�l A2 sev�yes� Almanca Ders�nde 10. Sınıf öğrenc�ler�m�z
“d�’l� geçm�ş zamanı m�n� d�yaloglar �çer�s�nde kullanarak,  partner
çalışması yaptılar. Yapılan d�yalog çalışmalarında  hem “d�’l� geçm�ş
zaman” da soru cümleler�n� oluşturmayı, hem de yan cümle bağlacı
(we�l-dığı �ç�n) kullanmayı pek�şt�rerek çalışmalarını sınıf ortamında
arkadaşlarına



MYP 4 / 9.SINIF LANGUAGE ACQUISITION -
FRANSIZCA

Ün�te konusu: Organ�ser un voyage (Seyahat Planlamak)

Ün�tem�zde b�r yolculuğu planlamak üzer�ne çalışmalar yaptık ve
yolculuk �ç�n kullandığımız ulaşım araçlarına göre sözcük b�lg�ler�n�
öğrend�k. Öğrenc�ler, bu ün�ten�n �ç�nde kend� seyahat planlarını
yaptılar ve buna uygun ulaşım aracını seçerek, b�r b�let almak �ç�n
yapılab�lecek konuşmaları �k�şerl� grup hal�nde tasarladılar.

Öğrenc�ler�m�z�n örnek Fransızca çalışmaları

Aslı Doğan - Neh�r Erdoğan D�alogue

Baran Bulut-Emre Köksal D�alogue
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Neh�r Çağlar - B�lgesu B�lg�n D�alogue

Defne Düzova - Den�z Özkan D�alogue

MYP 5 / 10. SINIF LANGUAGE ACQUISITION-
İSPANYOLCA

Artículo Determ�nado & Indeterm�nado (�sm�n c�ns�yet� (bel�rt�l� nesne)
ve bel�rt�s�z nesne) tekrarı �le başladığımız ders�m�ze �spanyolcada 3
adet bulunan (to be) ser f��l�n�n çek�m� �le devam ett�k. Sonrasında
Presente de Ind�cat�vo’yu anımsadık ve günlük rut�nler� aktarab�ld�ğ�m�z
Reflex�vo (Reflex�ve) �fades�n� öğrend�kten sonra ders�m�ze ‘’el Verbo
Gustar’’ (to l�ke) f��l�n� öğrenerek devam ett�k.  ‘Gustar’ f��l�n� pek�şt�rmek
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amacıyla  Manu Chao’nun Me Gustas Tu şarkısı üzer�nden b�r
pek�şt�rme çalışması yaptık.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Bu hafta Beden Eğ�t�m� ve Spor ders�m�zde, MYP ve IDU bağlantılı
çalışmalarımızı yaptık ve ürün oluşturmaya başladık.                   
Egzers�z çalışmalarında �se ağırlık topları �le full body antrenman
programı oluşturarak kond�syon,kuvvet çalıştık.

AEROBİK EGZERSİZ KULÜBÜ



Bu hafta aerob�k egzers�z kulübünde ,kard�yo çalışmaları yaptık. 
Kard�yo antrenmanları kalp atış hızını artıran ve kalp damar sağlığını
gel�şt�ren en eforlu egzers�z türler� arasında bulunur. Nabzı ve
metabol�zmanın çalışma hızını artırdığı �ç�n fazla k�lolarından
kurtulmaya da yardımcı olur.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDEN

L�sem�z�n key�fle okunan kültür, sanat ve edeb�yat derg�s� Yazı İşler�’n�n
Kasım ayı sayısı dopdolu �çer�ğ� �le s�zlerle. Derg�m�z�n son sayısını
okumak �ç�n tıklayınız...

 

12 IB HL DERSİ SOMUT ŞİİR ETKİNLİĞİMİZ
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12 IB HL grubu �le bu haftak� ders�m�zde "Somut Ş��r" örnekler� üzer�ne
anal�z ve yorum çalışmaları gerçekleşt�rd�k. Bu bağlamda sınıf
�çer�s�nde özgün b�r somut ş��r oluşturma etk�nl�ğ� yaptık.

ROMANLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ 11 B



Sabahatt�n Al�’n�n “KUYUCAKLI YUSUF” ve Gabr�el Garc�el Marquez’�n
“KIRMIZI PAZARTESİ” romanlarını okuduktan sonra her b�r�m�z
k�taplardak� olay, k�ş�, mekân, zaman temalar g�b� özell�kler�
değerlend�rd�k. Bu özell�kler� yaratıcılığımızı kullanarak haber programı,
gez� yazısı, sunum, v�deo çek�m� g�b� çeş�tl� eğlencel� etk�nl�klerle sınıfta
b�rb�r�m�ze aktarıyoruz. Türk D�l� ve Edeb�yatı Öğretmen�m�z D�dem
Barut’un b�zlere yaşayarak ve eğlenerek roman �nceleme yaptırmasının
yanı sıra ün�vers�te sınavlarındak� paragrafların çözümü �ç�n k�tap
okuma ve �ncelemeler�n önem�n� hatırlatması gelecek planlarımız adına
b�zlere yol göster�c� oldu. 
11 B

MUSA GÖÇMEN İLE MÜZİK SÖYLEŞİSİ



İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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