
Öncel�kle hep�n�ze sağlıklı günler d�l�yorum. Bu
salgından etk�lenen tüm vel�ler�me geçm�ș olsun
d�lekler�m� �let�yor; yakınlarını kaybeden vel�ler�me �se
bașsağlığı d�l�yorum.

Hep�m�z zor b�r süreçten geç�yoruz. Bu zorlu süreçte
Efdal Okulları olarak etk�nl�kler�m�zle, sosyal
sorumluluk projeler�m�zle, yarıșmalarımızla,
turnuvalarımızla ve törenler�m�zle fark yaratmaya
devam ed�yoruz. İlkokul ve Ortaokul kademeler�m�zde
hayata geç�rd�ğ�m�z etk�nl�klere da�r paylașımları,
geçen ay �lk sayısını yayınladığımız bülten�m�zle
s�zlere ulaștırdık. Ș�md� �se N�san ayı bülten�m�z�
s�zlerle paylașıyoruz.

Öğrenc�ler�me gösterd�kler� az�m, sabır ve üstün
performans �ç�n, bunda emeğ� olan s�z değerl�
vel�ler�me �se anlayıșınız ve paylașımlarınız �ç�n çok
teșekkür ed�yorum.

Normale döneceğ�m�z sağlıklı günlerde en kısa
zamanda görüșmek d�leğ�yle…

Sevg� ve saygılarımla,

S. Arzu ALTAY
Okul Müdürü

Değerli Velilerim,
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NİSAN AYI BÜLTENİ

İk�nc� sınıflar olarak Hayat b�lg�s� ‘’Ülkem�zde Hayat’’
ün�tes�nde öğrenc�ler�m�zle ‘’Ders�m�z Atatürk’ f�lm�n�
�zleyerek Atatürk’ün ülkem�ze yaptığı h�zmetler
konusunda b�lg�ler ed�nd�k. Türkçe dersler�m�zde ‘’
Vatandașlık‘’ temamızla bağlantılı olarak
öğrenc�ler�m�z�n hazırladığı sunumlarla hem
noktalama �șaretler�n�n doğru kullanımı hem de
bölgeler�m�z�n kültürel ve tar�h� özell�kler�n� �șled�k.
Matemat�k dersler�m�zde �se bütün, yarım ve çeyreğ�
uygun modeller �le gösterd�k; bütün, yarım ve çeyrek
arasındak� �l�șk�y� açıkladık. Tam, yarım ve çeyrek
saatler� maket saatlerle okuduk.

Üçüncü sınıflar olarak
bu ay “Büyük

Atatürk’ten Küçük
Öyküler” k�tabından en 
beğend�ğ�m�z öyküler�

okuduk. Bu öyküler�
okuyarak hep b�rl�kte

Atamızı anlamaya
çalıștık.

Dördüncü sınıflar olarak
Matemat�k dersler�m�zde

�letk�n�n kullanımını
öğrenerek ölçüsü ver�len

açıları olușturduk. Fen
B�l�mler� dersler�m�zde �se
"Ses ve Ișık K�rl�l�ğ�" �ç�n
yaratıcılığımızı ön plana
çıkararak çözüm ürett�k.

ÖZEL EFDAL İLKOKULU

1. Sınıflarımız
B�r�nc� sınıflar olarak günlük hayatta kullandığımız
bas�t c�s�mler�, özell�kler�ne göre sınıflandırıp
geometr�k șek�llerle �l�șk�lend�rd�k.

2. Sınıflarımız

3. Sınıflarımız

4. Sınıflarımız



Satranç dersler�m�zde N�san ayı boyunca 1. sınıflarımız
�le “Açılıș İlkeler�, Oyun Ortası ve Ș�ș” konularını
�șled�k. 2. ve 3. sınıflarımız �le de 2 hamlede mat ve
karıșık takt�k hamle soru çözümler� yaparak
b�lg�sayara karșı oyunlar oynadık. Dereceye g�ren �lk 3
öğrenc�m�z� madalya �le ödüllend�rd�ğ�m�z 23 N�san
Onl�ne Satranç Turnuvası öğrenc�ler�m�z�n yoğun �lg�s�
�le key�fle gerçekleșt�.

ÖZEL EFDAL OKULLARI

Beden Eğ�t�m� ve Spor
Beden eğ�t�m� dersler�m�zde bu ay yapmıș olduğumuz
hareketler çocuklarımızın motor kas gruplarının gel�șmes� ve
nefes egzers�zler� üzer�nde yoğunlașmıștır. Öğrenc�ler�m�z�n
bu dersler�m�zde, eğlencel� zaman geç�rerek de spor
yapab�ld�ğ�m�z� göstereb�lmek adına, b�lmeceler �le spor
hareketler�n� b�rleșt�rerek key�fl� ve eğlencel� spor yapmaları
sağlanmıștır.

Drama
Drama dersler�m�zde 1 ve 2. sınıflarımızla res�m sanatından
örneklerle b�rl�kte h�kâyeler�n peș�ne düștük. Grup
çalıșmasının önem�n� fark eden öğrenc�ler�m�z daha sonra
b�rb�r�nden güzel h�kâyeler�n�n sunumlarını yaparak
çalıșmayı sonlandırdılar. 3 ve 4. sınıf öğrenc�ler�m�zle de
bel�rl� sınırlar ve kurallar �çer�s�nde b�r drama h�kâyes� nasıl
yaratılır sorusunu cevaplamaya çalıștık. Sunumlar ve
kr�t�kler�n ardından çalıșmalarımızı eğlencel� b�r șek�lde
tamamlamıș olduk.

Satranç

N�san ayı �çer�s�nde Müz�k
dersler�m�zde, tüm

öğrenc�ler�m�zle, 23 N�san
Ulusal Egemenl�k ve Çocuk

Bayramımızı kutlayarak b�ze bu
bayramı armağan eden
Atatürk’ümüzü saygı ve

sevg�yle andık. 1.2. ve 3. sınıf
öğrenc�ler�m�zle, Bremen

Mızıkacıları h�kâyes�n� müz�kal
olarak �zled�k. Barıș Manço’nun
Bremen Mızıkacıları h�kâyes�n�

anlattığı görsell�k eșl�ğ�nde
Arkadașım Eșek �s�ml� șarkısını

Kuzey Almanya’nın Bremen
kent�ne sanal b�r gez� yaparak
�zled�k. 4. sınıflarımız �le dünya
müz�kler�n� tanıdık ve bu müz�k
türler�n�n b�zde bıraktığı etk�y�

�nceleyerek müz�k terap� �le
tanıștık. Keman, v�yolonsel,

flüt, g�tar ve melod�ka
enstrümanlarımızı seslend�rd�k.

 

Müzik

BRANŞ 
DERSLERİMİZ



ÖZEL EFDAL ORTAOKULU
NİSAN AYI BÜLTENİ

TÜRKÇE BÖLÜMÜ
“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençl�k ve Spor Bayramı” kapsamında
5,6,7. sınıf öğrenc�ler� �ç�n düzenlenen kompoz�syon yarıșmasının
konuları bel�rlenerek öğrenc�lere duyuruldu.
7. Sınıf öğrenc�ler�m�z Türkçe ders� “ Yaratıcı Okuma Programı”
çerçeves�nde key�fle okudukları Aslı Et�’n�n “Unutma Ben�” k�tabı
üzer�nde konuștu.

5.sınıflarda üçgen
çeș�tler� �le �lg�l�
etk�nl�k yapıldı
6. Sınıflarda üçgen ve
paralelkenar da
yüksekl�k ç�z�m� �le
�lg�l� etk�nl�k yapıldı
7. sınıflarımızda
Düzlemde Açılar,
Çokgenler ve
Dörtgenler�n
özell�kler� �le �lg�l� af�ș
çalıșması yaptık. 7.
Sınıf konularımızı
n�san sonu �t�bar�yle
b�t�rd�k. 8. Sınıf
konularına
bașlamaya hazırız

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
5. 6. 7. ve 8. sınıflarımızın katıldığı EFDAL FEN BİLİMLERİ
OLİMPİYATLARINI gerçekleșt�rd�k. Dereceye g�ren öğrenc�ler�m�ze
madalyalarını verd�k.
5. ve 6. Sınıflarımızla “T�tan Arum Etk�s�” ve “S�r�us’un Kalb�”
k�taplarının yazarı Zeynep GÜRKAN �le söyleș� gerçekleșt�rd�k.
7. Sınıflarımız CANLILARDA ÜREME BÜYÜME GELİȘME ün�tes� �le
�lg�l� konuları etk�leș�ml�/�nterakt�f etk�nl�kler ve v�dolarla
pek�șt�rd�ler. Ayrıca evler�nde yaptıkları “BİTKİ DİKİMİ” etk�nl�ğ�
�le b�tk�lerde büyüme ve gel�șmey� gözlemley�p b�tk� yet�șt�rd�ler.
6. Sınıflarımız VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI
ün�tes�nde �lg�l� konuları etk�leș�ml�/�nterakt�f etk�nl�kler ve
v�dolarla pek�șt�rd�ler. Ayrıca öğrenc�ler�m�z “Duyu Organları” �le
�lg�l� powerpo�nt-sunum hazırlayıp sundular.
5. Sınıflarımız İNSAN VE ÇEVRE ün�tes�nde �lg�l� konuları
etk�leș�ml�/�nterakt�f etk�nl�kler ve v�deolarla pek�șt�rd�ler. Ayrıca
bu ün�te �le �lg�l� powerpo�nt-sunum hazırlayıp sundular

Nisan, 2021
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MATEMATİK
BÖLÜMÜ



Yatırım ve Girişimcilik 

| 6. Sınıflar |

Beden eğitimi

derslerimizde bu ay yapmış

olduğumuz hareketler

çocuklarımızın kas

gruplarını geliştirebileceği

hareketler ve nefes

egzersizleridir.

Ayrıca eğlenceli zaman

geçirerek de spor

yapabildiğimizi göstere

bilmek adına bilmeceler ile

spor hareketlerini

kombinleyerek

çocuklarımızın keyifli ve

eğlenceli spor yapmaları

sağlanmıştır.

Yașasın Arılar Serg�s�
5. 6. 7. sınıflarımıza Onl�ne 2. Deneme sınavı yapıldı.  
"Zeynep Gürkan" Söyleș�, 14.04.2021
5. 6. 7. ve 8. Sınıflarımıza Fen Ol�mp�yatları düzenlend�.
15.04.2021
Mezunlarımızdan 8. sınıf öğrenc�ler�m�ze l�se tanıtım günler�
yapıldı. (Alman L�ses� - İstanbul L�ses� - Robert Kolej�)
Öğrenc�m�z Arın Aydın �ç�n "K�ș�sel Serg�" düzenlend�.
"Wer B�n İch" Karneval etk�nl�ğ� yapıldı. 
Köy Enst�tüler� 81 Yașında. 
Sağlık haftası kutlandı. 
"Bütün Çocuklar Okusun" Van Bașkale �lçes�ndek� köy okullarına
k�tap bağıșı yapıldı.

5.sınıf öğrenc�ler�m�zle flüt,g�tar,keman ve v�yolonsel
enstrümanlarıyla yaptığımız çalıșmalarda,23 N�san Ulusal
Egemenl�k ve Çocuk Bayramı kutlama tören� �ç�n İzm�r’�n
Dağlarında adlı parçayı çalıștık ve seslend�rd�k.
6.sınıf öğrenc�ler�m�zle flüt,g�tar,keman ve v�yolonsel
enstrümanlarıyla yaptığımız çalıșmalarda,23 N�san Ulusal
Egemenl�k ve Çocuk Bayramını kutladık, yıl sonu konser�m�z
�ç�n,daha önceden bel�rled�ğ�m�z, Beethoven’�n 40.senfon� adlı
eser�n�n çalıșmalarına devam ett�k.
7.sınıf öğrenc�ler�m�zle flüt,g�tar,keman ve v�yolonsel
enstrümanlarıyla yıl sonu konser�m�z �ç�n,daha önceden
bel�rled�ğ�m�z, God Father adlı eser�n çalıșmalarına devam ett�k
ve 19 Mayıs Gençl�k ve Spor Bayramı kutlama tören�nde
seslend�rmek üzere Gençl�k Marșı adlı eser�n çalıșmalarına
bașladık.

B�l�ș�m teknoloj�ler� ders�m�zde öğrenc�ler�m�z�n b�lg�sayar kullanma yetenekler�n� en üst sev�yeye
çıkarıyoruz. Hayatlarında en çok  kullanacakları uygulamaları tüm yönler�yle, tüm özell�kler�yle prat�k,
hızlı ve ver�ml� olarak kullanmayı öğren�yorlar ve d�ğer dersler�nde de bu öğrend�kler�n� uygulayarak
pek�șt�r�yorlar.
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EĞİTİM KOORDİNATÖRÜMÜZÜN
İŞBİRLİĞİYLE,

SOSYAL 
BİLGİLER BÖLÜMÜ

EFDAL MÜZİK AKADEMİSİ

BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR BÖLÜMÜ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bu ay gerçekleştirilen 23 Nisan
Online Satranç Turnuvamızda
düşünme becerilerini geliştiren
öğrencilerimiz aynı zamanda çok
eğlendi. Dereceye girenlerin
madalya ile ödüllendirildiği
online turnuvalarımız yaz
sürecine kadar devam edecek.

S     RANÇ
DRAMA
5 ve 6. sınıf öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte yoğun olarak geç�rd�ğ�m�z drama
dersler�n�, olușturduğumuz h�kayelerle konușma ve tartıșma becer�ler�n�
gel�șt�ren egzers�zler�m�z �zled�.


