
2. Yıla hoş geldiniz! Umarız hepiniz güzel ve huzurlu bir yaz tatili geçirmişsinizdir. Geçen hafta tüm 

çocukları tanımak çok güzeldi. Yeni sınıflarına çok iyi yerleştiler ve yeni rutinlere alışıyorlar. 

İngilizce 

İngilizce olarak bu yarı dönem çocuklar Yolculuk hikayelerini öğrenecekler. Hikaye haritalarını ve 

eylemleri kullanarak model metni sözlü olarak yeniden anlatmayı öğreneceklerdir. Çocuklar, özellikle 

karakter tanımlaması ve diyaloga odaklanarak, hikayelerin yapısı ve dil özellikleri hakkında 

düşüneceklerdir. Cümlelerine açıklama eklemek için sıfat kullanımları üzerinde çalışacağız. Çocuklar 

daha sonra kendi yolculuk hikayelerini planlayacak, yazacak ve düzenleyecekler. 

Matematik 

Matematikte şunları öğreneceğiz: 

100'ün İçinde Sayılar - Çocuklar 2 basamaklı bir sayıda (basamak değeri) kaç tane onluk ve birlik 

olduğunu belirleyecektir; sayıları karşılaştırma ve sıralama; kelime olarak yazılan sayıları okuma ve 

heceleme gibi. 

2 basamaklı sayıların toplanması ve çıkarılması - Toplama ve çıkarma gerçeklerinin, sayı bağlarının 

zihinsel olarak hatırlanması üzerinde çalışacağız ve çocuklar hesaplamalarını desteklemek için 

nesneleri ve sayı çizgilerini kullanacaklar. 

Çocuklar ayrıca çoğu gün hızlı sözlü matematik becerilerinin ele alınacağı kısa matematik toplantıları 

yapacaklardır. 

Bilim 

Güz dönemi Bilim konumuz Değişen Maddeler. Bu konu sırasında çocuklara bir nesne ile onun 

yapıldığı maddeyi ayırt etmeleri öğretilecektir. Ayrıca plastik, cam, metal, su ve kaya gibi çeşitli 

günlük malzemeleri tanımlayacak ve adlandıracaklar. Ek olarak, çeşitli günlük malzemelerin basit 

fiziksel özelliklerini tanımlayacaklardır. 

Tarih 

Bu dönem Tarihi konumuz Alexandra Palace'daki Değişiklikler. Çocuklar, iki yangından sonra Saray'da 

yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere Alexandra Sarayı'nın tarihini öğrenecekler. Geçen yüzyılda 

Sarayın ve arazisinin değişen kullanımlarını göz önünde bulunduracaklar. Konuyu hayata geçirmeye 

yardımcı olmak için dönem boyunca Alexandra Palace'a iki ziyaret yapmayı umuyoruz. 

PSHE 

PSHE'de Çeşitlilik ve Topluluklar hakkında düşüneceğiz. Çocuklar, başkalarının ihtiyaçlarını ve 

görüşlerini dikkate almanın ve saygı duymanın yanı sıra kişisel kimlik ve öz-değer duygularını 

geliştireceklerdir. Sınıf toplulukları içindeki farklı gruplar ve kültürler hakkında ve stereotipleri 

tanımlamanın ve onlara meydan okumanın önemi hakkında bilgi edineceklerdir. 

PE- Beden Eğitimi 

Bu yarı dönem, çocuklar oyun seanslarımızda Fırlatma ve Yakalama Becerilerini geliştirecekler. PE 

Çarşamba günleri her iki ders için de yapılacaktır. Lütfen bu gün PE kitlerini getirdiklerinden emin 

olun. Yüzme Perşembeleri (Hepworth) ve Cuma günleri (Moore) yapılır. Lütfen çocuğunuzun bugün 

için uygun yüzme setini getirdiğinden emin olun. 

 



Sanat 

Sınıf sanatçılarımız (Henry Moore ve Barbara Hepworth) hakkında bilgi edineceğiz ve çalışmalarını 

kendimize ilham kaynağı olarak kullanacağız. Ek olarak, çocuklar çizim ve eskiz becerilerini 

geliştirmeye odaklanacaklar. 

Bilgi işlem 

Çocuklar dizüstü bilgisayarları kullanarak dokunmatik tip becerilerini geliştirecekler. Çocukların 

klavyeyi kullanma alıştırmalarının yanı sıra hızlarını artırmaya yönelik özel bir program kullanacaklar. 

Bu ünitenin sonunda, çocukların çoğu bir klavye kullanma ve klavyenin boşluk ve giriş çubuğu gibi 

diğer amaçlarından bazılarını anlama konusunda daha fazla güvenceye sahip olacaktır. 

Müzik 

2. Yıl, ritim cümleleri kullanarak kendi ritimlerini oluşturacak ve bu ritmi notalamayı öğrenecek. Farklı 

enstrümanların özelliklerini ve ailelerini tanımaya başlayacaklar. 

Ödev 

Evde öğrenim mektupları her hafta bir Cuma günü dağıtılacaktır. Bu dönem, sayı gerçeklerinin 

yazımına ve hızlı bir şekilde hatırlanmasına odaklanıyoruz. Yazım zorluğu görevleri Cuma günü yapılır. 

Lütfen çocuğunuzu hecelerini günlük olarak uygulaması için teşvik edin. Rehberli okuma ve özgür 

seçim kitapları her Cuma değiştirilir. Lütfen çocuğunuzun kitaplarını okula geri getirmesini sağlayın. 

Lütfen ev ödevlerini onlarla tartışarak çocuğunuza destek olun ve emin değilseniz lütfen 

çocuğunuzun öğretmeniyle iletişime geçmekten çekinmeyin. 

2. Yıl Tanıtım Sanal Toplantısı 

Önümüzdeki Pazartesi (13 Eylül 2021) saat 16:00'da bir zoom toplantısı yapılacaktır. Bu toplantı 

sırasında size 2. Yılda keşfedeceğimiz rutinler ve müfredat hakkında bir genel bakış sunacağız. 

Aşağıda Zoom giriş ayrıntıları mevcut: 

Konu: 2. Yıl Tanıtım Toplantısı 

Saat: 13 Eylül Pazartesi, 16:00-16:00 

https://zoom.us/j/92501502772?pwd=RnQzbUpjLzV3WitoWnE3SHp6enE3UT09 

Toplantı Kimliği: 925 0150 2772 

Şifre: VPkpt8 

 


