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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl, Hakkıdır,
Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır,
Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

MEHMET AKİF ERSOY

Sevgili Öğrenciler,
Olağanüstü bir süreci yaşadığımız bu günlerde
evde geçirdiğiniz süre içinde yaptıklarınızı not etmeniz
inanın ki çok önemli. Unutmayınız ki, gelecek
kuşaklara aktaracağımız bu tecrübeleriniz her anlamda
ışık tutacaktır…
Nazan ŞENER
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü

Hazırlayanlar:
Sabri SALGUT
İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Çilem COŞKUNER
İl Milli Eğitim ArGe Koordinatörü
Abbas Utku YAŞAR
İl Milli Eğitim ArGe Koordinatörü
Özden Gamze KEÇECİLER BEDİR
Grafik Tasarım
Grafik ve Fotoğraf Alan Öğretmeni
Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

OKULLARIN AÇILACAĞI
İLK GÜN UÇURACAĞIMIZ
UÇURTMAMIZI YAPALIM...

12020
MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 1. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00 EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya
bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1. EBA
2. Etkileşimli Kitaplar
3. Soru Bankası
4. 3B Modeller
5. Deneyler
6. Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30 Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve
internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak
üzere 360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
16:30 – 17:00 Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı
olan film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal

ve hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.
Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte
hikayeler yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00 Kitap Okuma Saati
Stresle Baş Etmenin Yolu Kitap Okumak
Bilimsel olarak kanıtlanmış kitap okumanın faydalarından biri de stresle
baş edebilmekir. Yoğun ve yorucu bir geçen günün arkasından akşam
uyumadan önce 30 sayfalık bir okumanın ruhsal açıdan sizleri rahatlattığı
bilinmektedir.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00

Ailece Etkinlik Saati

Okullarımız açıldığı zaman ilk gün uçuracağımız uçurtmalarımızı
yapacağız.
Gerekli Malzemeler:
• Büyük kağıt
• 1/4 inç ahşap çıta veya 4 tane tahta yuvarlak çubuk.
• küçük demir testeresi , bunun yerine bıçak da olabilir
• Yapıştırıcı
• bant
• uçurtma ipi
Uçurtma Yapımı İşlem Basamakları
Çubuğun ortasını birazcık yarıyoruz. Yani yarıya kadar kesiyoruz.
Çubukların uçlarını da küçük bir yarık oluşturacak şekilde kesiyoruz.
Bu işlemi ipi rahat geçirmek için yapıyoruz. Daha çubukların
ortasından ip ile bağlıyoruz. Tabi biraz yukarıdan bağlamanız lazım.
Yani uçurtmaya vereceğiniz şekle göre çubukları kesip ip ile
bağlamamız lazım. İçi çubuğun baş kısmına sarıyoruz. Daha sonra ipi
çubukların etrafında çevirmeniz gerekmektedir. Hem dikey, hem de
yatay olarak kullandığınız 2 adet çıtayı merkezinde de iple
birleştirmemiz gerekiyor. Artı şeklini alan tahta sopaları merkezinden
birbirine iple sıkıca bağlayın! Kuyruk oluşturmak için de gem elmas
şeklini alan iskeletin alt uç noktasına, hem de sağ-sol uç kısımlarına
bantla kağıt kurdele yapıştırın. Şimdi ise sıra, uçurtmanın terazisini
oluşturacak olan ve uçurtmamızı kontrol etmemize yardımcı olacak
olan İP-GÖVDE bağlantısına kurmaya geldi. Elmas uçurtmanın sağ ve
sol tarafındaki sopaları birbiriyle birleştirerek üçgen şeklini alacak
şekilde ip bağlayın! İp çok gergin olmamalıdır. Bu ölçüyü kurmak için
elinizle test ederek ayarlama yapabilirsiniz. İpin tam ortasından da ana
ipimizi bağlayarak uçurtmamıza direksiyon yapabiliriz. İpinizin
uzunluğu 30-50 mt olabilir. Kurdele şeritler ne kadar uzun olursa,
uçurtmanızın havadaki performansı o kadar iyi olacaktır.

Olağanüstü bir süreci yaşadığımız bu günlerde evde
geçirdiğiniz zamanınızı en verimli şekilde değerlendirerek
yaptıklarınızı not etmeniz inanın ki çok önemli. Ailenize özellikle
de kardeşlerinize bu süreçte destek olacağınıza inancım tam.
Unutmayınız ki, gelecek kuşaklara aktaracağınız bu tecrübeleriniz geleceğimize her anlamda ışık tutacaktır.
Yaptığınız Uçurtmaları Beraber Yapacağımız Şenlik İle,
Okulların Açılacağı Günde Keyifle Uçurmak Üzere Güzelce
Saklamayı Unutmayın!
21:00 - . . .

İyi Geceler…

PASTA TABAĞI YAPIMI...
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MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 2. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı aldıktan
sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve internet
ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak üzere 360°'lik bir
açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi içinde
ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı olan film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.
Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte

hikayeler yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00
Kitap Okuma Saati
Okumak Kelime Dağarcığınız Gelişir
Kitap okumanın en iyi faydalarından biri kelime dağarcığınızı
geliştirmesidir. Kitaplarda sıklıkla kullanılan fakat bizlerin günlük
konuşma dilimizde kullanmadığımız kelimeleri öğrenmiş olmak
karşımızdaki insanı etkilemede oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu sizin
daha kültürlü ve kendine özgüveni olan biri olmanıza yardım eder.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00
Ailece Etkinlik Saati

Pasta tabağı yapımı
Gerekli Malzemeler:
* cam tabak ve kadeh yada dondurma bardağı
* cam yapıştırıcı
* cam boyası
* cam boya sabitleyici
* buzlu cam görünümü veren sprey
Pasta tabağı yapımıİşlem Basamakları
Cam tabağınız ile bardağınızı merkezleri üst üste gelecek
şekildeyapıştırın.Buzlu cam görünümü veren cam malzemeler
için üretilmiş spreyi sıkın ve kurumasını bekleyin.Kuruma işi
bittikten sonra istediğiniz renkte cam boyası ile boyayın.Boyası
kuruduktan sonra ise suya karşı dayanıklı olması için koruyucu
boya sürün.

21:00 - . . . İyi Geceler…

Mini Terrarium...
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MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 3. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati

Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00
Kitap Okuma Saati
Kitap Okumak Hafıza Sorunlarının Çözümüdür
Özellikle yaşlanma ile ortaya çıkan hafıza sorunlarının en etkili
çözümü kitap okuyarak zihinsel aktivitelerin canlı tutulmasıdır. Kitap
okuyan insanlarda Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskleri %50
oranlarında düşmektedir. Zihin için en iyi egzersiz bu nedenle kitap
okumaktır. Kitap okumak neden önemlidir? sorusunun en doğru
cevabı bu olabilir.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!

16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
19:00 – 21:00
Ailece Etkinlik Saati
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve internet
ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak üzere 360°'lik Mini terrarium yapımı
bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
Terraium:Doğadan taklit edilen tabanı, doğal veya yapay zemin malzemeleri ile kaplanan ve bitki türleriyle oluşturulan doğal bir ortam
16:30 – 17:00
Belgesel Saati
oluşturma
Belgesel Film:
Gerekli Malzemeler:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
- Hayal gücü
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı olan
- Plastik saksı altlığı
film türü.
-Çiçek torfu
- Kurguladığımız ortama göre taş, çakıl, kaya ve kum
17:00 – 18:00
Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları
- Zevkimize göre bitkiler
- Çöp sis, yatay cop sis ve ataç teli
Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
- Sıcak silikon tabancası ve ekipmanı bende vardı tercihe göre
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
yapıştırıcı
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.
Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte hikayeler
yazmayı deneyimleyin.

Mini Terrarium yapımı İşlem Basamakları
Birinci adim önce tabana kalın taneli taslar serilir böylelikle zeminde çökme engellenir ve toprağın havalanması sağlanır. Daha sonra torf serilir ve derinlik algısı
oluşturmak için odak noktasına doğru tepe oluşturulur. Bitkileri ve doğadan
topladığımız kaya ve taşları zevkimize göre yerleştiririz. Köprü görüntüsü için
yuvarlaklaştırılan çöp şişleri sabitlemek için tel kullanılır (Burada farklı malzemelerden farklı aksesuar çeşitleri yapılabilir). Köprü için oluşturulan iskelete eşit boyda
kestiğimiz yatay çöp şişler sıcak silikon ile sabitleriz.
Daha sonra çakıl ve kumları keyfimize göre serer son olarak köprüyü sabitleriz.

21:00 - . . .

İyi Geceler…

Çalı Çırpıdan Mumluk...

62020
MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 4. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya
bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve
internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak
üzere 360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı olan
film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.
Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte

hikayeler yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00

Kitap Okuma Saati

Kitap Okumak Yaşamı Sevmek İçin Bir Nedendir
Günlük yaşamın stresi çoğu zaman hayattan koparak hantal bir yaşam
sürmemize neden olur. Özellikle edebiyat türündeki kitaplar kurguları ile
size farklı bir dünya sunar. Kitap okuyan insanların umutları her daim taze
kalır.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00

Ailece Etkinlik Saati

Çalı Çırpıdan Mumluk
Evde rengini, ışık geçirgenliğini yitirmiş bir cam bardağı yeniden kullanabilmek için güzel bir aktivite. İhtiyacımız olan böyle bir bardak ve
çevremizde kolaylıkla bulabileceğimiz dal ve ağaç parçaları. Bunları
resimde görüldüğü gibi bir araya getiriyoruz.

21:00 - . . .

İyi Geceler…

Gazetelerden Sepet Yapımı...
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MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 5. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya
bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve
internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak
üzere 360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı
olan film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal
ve hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.

Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte
hikayeler yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00

Kitap Okuma Saati

Kaliteli Uyku için Kitap Okumak
Uykuya dalamayan insanlar için bilim adamların önerdiği yöntemlerden biri
olan kitap okumak bilimsel açıdan kanıtlanmış bir tekniktir. Uykudan önce
okunacak birkaç sayfa ya da pasaj rahatlamanıza sebep olacaktır.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00

Ailece Etkinlik Saati

Gazetelerden sepet yapımı
Gazete sayfasını şerit şeklinde katlayın. Bunun için gazete kağıdını
istediğiniz boyutta kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem Bir sayfayı
uzunlamasına 3 e kesin ve katlayın. Böylece boyları eşit olan
halkalar elde edebilirisiniz. Şeritleri yuvarlayın ve yeni bir şerit
eklerken silikon tabancası yada yapıştırıcı kullanın.

Sepetin tabanını bu şeritleri sararak şekildeki gibi oluşturacaksınız.
İstediğiniz boyuta geldiğinde yine şeritleri kullanarak halkalar yapın.

21:00 - . . .

İyi Geceler…

İplerle Yapılmış Tablo...
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MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 6. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı aldıktan
sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve internet
ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak üzere 360°'lik
bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi içinde
ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı olan film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.
Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte hikayeler
yazmayı deneyimleyin.

Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00

Kitap Okuma Saati

Kitap Okuma Alışkanlığınız Bulaşıcıdır!
Anne-babaların üzerine düşen en büyük sorumluluklardan biri
çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmasıdır. Okuyan anne
baba çocuklar için iyi bir örnek olur ve kitap okuma çocuklarda düzenli
bir alışkanlık haline gelir.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00

Ailece Etkinlik Saati

İplerle Yapılmış Tablo
Bir tahta, biraz çivi ve farklı renklerdeki iplerle değişik renk ve
desenlerde farklı tablolar yapabilmek mümkün.

Kopuk Kablo Gibi Görünen USB Bellek Yapımı...

112020
MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 7. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak üzere
360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve
çevresi içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir
amacı olan film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.

Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte
hikayeler yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00
Kitap Okuma Saati
Kendinizi Daha İyi İfade Edersiniz
Bilginiz artacak, kelime hazneniz gelişecek dolayısı ile kendinizi daha
iyi ifade etmiş olacaksınız. İletişimi gelişmiş bireyler gerek sosyal
yaşamları gerekse iş yaşamlarında başarıyı çok kolay yakalayabilirler.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00

Ailece Etkinlik Saati

Kopuk Kablo Gibi Görünen USB Bellek Yapımı
Gerekli Malzemeler:

•
Kart şeklinde usb bellek,
•
USB data kablosu,
•
Silikon yada epoksi yapıştırıcı,
Öncelikle kart şeklindeki minik usb belleğinizin kabuğunu soyup en ufak
haline getiriyoruz. Bu işlemi yaparken dikkat edin, devreye zarar vermeyiniz.
USB kablonun ucundaki bilgisayara bağlanan
noktayı aşağıdaki gibi çıkartıyoruz.

İçerisinden çıkacak usb bellek bu şekilde olacaktır.
Daha sonra gözden çıkardığımız USB data kablosunu maket bıçağı ile dikkatli
bir şekilde yan tarafından keserek açıyoruz.

Sonrasında ise kabuğunu soyup usb kablonun içerisine
sığabilecek hale getirdiğimiz belleği data kablosunun
uç kısmına takıyoruz.

Epoksi yada silikon ile kablomuzun uç kısmını kapatıp
işlemi tamamlıyoruz. Bu arada usb kablonun içerisinde
kabloların usb portu ile ilişiğini keselim ki sonrasında
bir temas olursa kısa devre yaptırmayalım.

21:00 - . . .

İyi Geceler…

Taşlarla Oynayalım...

122020
MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 8. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!

11
2020
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Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak üzere
360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html

yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00

Kitap Okuma Saati

Yalnızlık Hissini Yaşamazsınız
Kitapların en iyi arkadaş olduklarını sıklıkla duyarsınız. Günün her
anında her yerde yanınızdaki en samimi dostunuzdur. Kitap okuyan
insanlar yalnızlıktan şikâyet etmezler. Boş zamanlarını değerlendikleri
için kimseye ihtiyaç duymazlar.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00
Ailece Etkinlik Saati
Evde bulunan eski halı, kilim veya nispeten sağlam bir kumaş üzerine
belirli boyutları benzer ve aynı olan taşları yapıştırıyoruz. Evinize gelenler ilk önce bu paspastan etkilenecekler.

16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı olan
film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.
Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte hikayeler

21:00 - . . .

İyi Geceler…

Nohut Dürüm Yapımı...

132020
MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 9. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya
bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve
internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak
üzere 360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı olan
film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.

Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte
hikayeler yazmayı deneyimleyin.

Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00

Kitap Okuma Saati

Pratik Düşünmeyi Geliştirir
Olaylara pratik bir açıdan yaklaşmak her zaman için doğru hamledir. Bu
nedenle devamlı beyni çalıştırmak gereklidir. Zihniniz için yapacağınız
egzersizler arasında kitap okumak iyi bir tercih olabilir. Bir konuda çabuk
düşünüp çabuk yorum yapmanın çözümlerinden biri kitap okumak
olacaktır.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00

Ailece Etkinlik Saati

Nohut Dürüm Yapımı
Gerekli Malzemeler:
1 diş sarımsak
110 gr haşlanmış nohut
2 çorba kaşığı limon suyu
2 çorba kaşığı su
3 çorba kaşığı tahin
1 lavaş
1 tatlı kaşığı sumak
Çeyrek bağ maydanoz
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
4 tane salatalık turşusu
Nohut Dürüm Yapma İşlem Basamakları
1 diş sarımsağı çift kilitli buzdolabı poşetine koyun, poşetin ağzını kapatmadan bir kasenin tersiyle ezin.
110 gr haşlanmış nohutu buzdolabı poşetinin içine koyup bir kase veya bir
şişe yardımıyla ezin.
2 çorba kaşığı limon suyunu 2 çorba kaşığı su ve 3 çorba kaşığı tahini ilave
edip karıştırın.
1 lavaşın üzerine, hazırladığınız humusu bir kaşık yardımıyla sürün.
Üzerine birkaç tane haşlanmış nohut tanesi ve çeyrek bağ maydanozu koyun
1’er tatlı kaşığı sumak ve kırmızı toz biberi serpin ve 4 tane salatalık
turşusunu boyuna 4 parçaya bölüp ilave edin. İsterseniz ilave limon ve
zeytinyağı koyabilirsiniz.
Pratik ve bir o kadar lezzetli dürümünüzü sardıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

21:00 - . . .

İyi Geceler…

Kelime Kavanozu...
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MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 10. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı aldıktan
sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve internet
ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak üzere 360°'lik bir
açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html

Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00

Kitap Okuma Saati

Karar Verme Mekanizmanız Güçlenir
Bireyin yaşamı boyunca hayatının önemli dönemlerinde karar
vermesi gereken konular oluşabilir. Bu tarz kritik durumlarda çok
kitap okuyan bireyler artıyı eksiyi doğru şekilde ölçerek kararlarını
en doğru şeklini belirleyebilirler.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için
yapmanız gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00

Ailece Etkinlik Saati

Kelime kavanozu yapın.
Herkes istediği en az 10 kelimeyi yazıp bir kavanozun
içine atsın. Sonra bu kavanozdan çektiği kelimeyi, hiç
konuşmadan hareketlerle anlatmaya çalışsın.

16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi içinde
ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı olan film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.
Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte hikayeler
yazmayı deneyimleyin.

21:00 - . . .

İyi Geceler…

Sessiz Sinema...

152020
MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 11. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak üzere
360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı olan
film türü.
17:00 – 18:00

Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte
hikayeler yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00

Kitap Okuma Saati

Genel Kültürünüz Artar
Kitap okumak her zaman için sizlere yeni şeyler katar. Örneğin kişisel
gelişim alanındaki kitaplar sizi yaşama daha iyi tutunmanızı sağlar.
Hangi türden kitap okursanız okuyun mutlaka bilmediğiniz bir konuda
bilinçlenmenizi sağlayacaktır.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00

Ailece Etkinlik Saati

Sessiz sinema oynamak, yere bantlarla şeritler çizip onları takip
etmek, evde bir eşyayı saklayıp ipuçları yerleştirerek define avı
oynamak, adam asmaca, okuma-yazmayı yeni öğrenenler için de ‘isim
şehir hayvan’ listemizdeki diğer oyunlar ile aile bireylerimizin hepsi veya
bir kaçı ile birlikte neşeli anlar geçirebiliriz.

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.

21:00 - . . .

İyi Geceler…

Kurutulmuş Yapraklardan Tablo Yapımı...
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MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 11. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya
bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve
internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak
üzere 360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı
olan film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal
ve hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.

Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.
Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte
hikayeler yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00

Kitap Okuma Saati

Genel Kültürünüz Artar
Kitap okumak her zaman için sizlere yeni şeyler katar. Örneğin kişisel
gelişim alanındaki kitaplar sizi yaşama daha iyi tutunmanızı sağlar. Hangi
türden kitap okursanız okuyun mutlaka bilmediğiniz bir konuda bilinçlenmenizi sağlayacaktır.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00
Ailece Etkinlik Saati

Kurutulmuş yapraklardan tablo yapımı
Bütün kuruttuğunuz yaprakları ve çiçekleri bir araya getirin. İsterseniz
hepsini bir arada kullanabilir karma bir tablo yapabilirsiniz ya da her bir
yaprak için tek bir tablo ayarlayabilir daha minimalist bir görüntü elde
edebilirsiniz.
21:00 - . . .

İyi Geceler…

Mozaik Saksı Yapımı...

192020
MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 12. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak üzere
360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html
16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı olan
film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.
Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte hikayeler

yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00

Kitap Okuma Saati

Kitap Okumak Sizi Zeki Yapar
Kitap okumak sizi zeki yapar. Bilimsel olarak kanıtlanmış olan kitap
okumanın faydaları arasında yer alan bu durum deneylerle
ispatlanmıştır. Düzenli kitap okuyan bireylerde beyinleri yeni nöronların
oluşmasına izin veriyor bu da kişiyi daha zeki biri yapıyor.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
gereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00

Ailece Etkinlik Saati

Mozaik Saksı Yapımı
Gerekli malzemeler
Derz dolgusu
Silikon ve silikon tabancası
Seramik malzeme
Obje (saksı )
Seramikleri önceden çekiç yardımıyla kırıp hazırlamanız yaparken işinizi
kolaylaştıracaktır.Seramik parçalarını objemize silikon yardımıyla
istediğiniz gibi yapıştırın. Derz tozunu suyla karıştırıp macun gibi mozaiklerin arasını iyice dolduracak şekilde bir spatula yardımıyla ve ya elinize
eldiven giyip elinizle sıvayın. Mozaiklerin üstünü temizlemek için
uğraşmayın önemli olan mozaiklerin arasının iyice dolması. İki saat kadar
sonra temiz ıslak bir sünger yardımıyla objeyi fazla derzden temizleyin.

Mozaik Saksı Yapımı

Bunu bir saat arayla yapabilirsiniz fakat dolgu olan derze zarar vermeden
yapın bir gün kurumaya bırakın.
21:00 - . . . İyi Geceler…

Ailemizle Birlikte Hep Beraber
Ortak Bir Film Bulup Onu İzleyelim...

202020
MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 13. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak üzere
360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html

yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl
yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00

Kitap Okuma Saati

Hediye Almak ve Size Hediye Seçimi Kolaylaşır
Özel günlerde hediye seçimi oldukça zordur. Bu durumlarda size de
birilerinin hediye alırken çok zorlandığını tahmin edersiniz. Kitap okuyan
insanın çevresi de bu açıdan değişecektir. Sizin gibi birçok kitap kurdu
arkadaşınızın olması onlara hediye seçerken asla zorlanmamanızı
sağlar. Size de kitap hediye edilmesi mutlu olmanızı sağlayacaktır.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız
Agereken ilk şey okumak!
19:00 – 21:00
Ailece Etkinlik Saati
Bu akşam ailemizle birlikte hep beraber ortak bir film bulup onu izleyelim.
Mümkünse daha önce kimsenin izlememiş olduğu bir film olsun. Sonra
film ile ilgili sohbet edelim.

16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı olan
film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal ve
hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.
Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte hikayeler

21:00 - . . .

İyi Geceler…

Test Çözelim...

212020
MAYIS

ORTA ÖĞRETİM GÜNLÜK PROGRAM 14. GÜN
08:00 – 09:00

Kahvaltı Zamanı

09:00 – 16:00
EBA DERS
Sınıf düzeyinize göre verilen saatlerde derslerinizi izleyerek notlarınızı
aldıktan sonra kaynak kitaplarınızdan soru çözmeyi unutmayın.
Bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu sitemizi de buraya
bırakıyoruz.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
1.
EBA
2.
Etkileşimli Kitaplar
3.
Soru Bankası
4.
3B Modeller
5.
Deneyler
6.
Sözlük
UNUTMA !!!
Her gün 13:30 – 14:00 Egzersiz Saati
16:00 – 16:30
Sanal Gezinti
Sanal Gezinti Nedir?
Gözle görülebilir her türlü iç ve dış mekanın ve etkinliğin bilgisayar ve
internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak
üzere 360°'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html

Onların deneyimlerinden yararlanarak evde kaldığımız bu süreçte hikayeler
yazmayı deneyimleyin.
Yazma yeteneklerinizi ortaya çıkarın.
“Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir; dünya nasıl yazdığınıza
değil, ne yazdığınıza bakar.”
George Henry Lewes
“İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli; yazmak bir sonuçtur.”
Saint Exupery
18:00 – 19:00
Kitap Okuma Saati
Kitap Okumak Uzmanlaşmanızı Sağlar
Eğitimini aldığınız alanda çok fazla kitap okumak sizin o alanda
uzmanlaşmanızı sağlayacaktır. Bu nedenle tercih ettiğiniz alanda uzman
olmanız da iş yaşamında daha çok para kazanmanıza yardımcı olur.
Okuyabildiğiniz Kadar Okuyun! İyi bir yazar olabilmek için yapmanız gereken
ilk şey okumak!
19:00 – 21:00
Ailece Etkinlik Saati
Bu akşam ilave vaktimizden biraz daha fazlasını derslerimize ayıralım ve
ileriye dönük çalışma alışkanlıklarımızı pekiştirmek için gün içerisinden daha
fazla test sorusu çözelim.

16:30 – 17:00
Belgesel Saati
Belgesel Film:
Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olayı kendi doğal akışı ve çevresi
içinde ya da buna yakın bir biçimde işleyen, genellikle belirli bir amacı
olan film türü.
17:00 – 18:00

Akraba Saati + Yazarlık Çalışmaları

Her gün uzaktaki sevdiklerinizi arayarak ya da görüntülü konuşarak hal
ve hatırlarını sorun. Bir şeye ihtiyaçları var mı öğrenin.
Bu zor günlerde hatırlanmak herkesi mutlu eder.

21:00 - . . .

İyi Geceler…

