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OKULUMUZ SU ANALİZ RAPOR SONUÇLARI

 

 

Okulumuz su anal�z rapor
sonuçlarını görmek
�ç�n tıklayınız.

MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

9. SINIFLAR / MYP 4 GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar Ders�nde bu hafta 9. Sınıf öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte, 
portfolyolarında yen�lenen myp öğret�m programına göre, A kr�ter� :
İnceleme amaçlı, sorgulama cümles�yle �lg�l� olarak seçt�kler� sanat
akımlarını �nceleyecekler. Bu araştırma yolculuğunda, seç�len
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akımlardan �lg�l� sanat yapıtlarını çözümleyecekler. Araştırdıkları sanat
akımları doğrultusunda, anahtar kavramımızı d�kkate alarak kend�
k�ml�kler�n�n en çok uyum sağladığı sanat akımını bel�rleyecekler.
Buradan yola çıkarak öz k�ml�kler�n�n, yaşam tarzlarının ve sanat
anlayışlarının etk�leş�mler� doğrultusunda, toplumların yaşadığı
dönemdek� olaylar, ( Doğal Afet, pandem� v.b.) k�ml�kler�n�, yaşam
tarzlarını  sanat anlayışlarını etk�ler sorgulama cümlem�zle farkındalık
yaratan b�r kompoz�syon araştırması yapacaklar. 21-27 Ek�m
haftasında “İnceleme” A kr�ter� değerlend�rmes� bu yapılan araştırmalar
doğrultusunda gerçekleşecekt�r.

10. SINIF / MYP 5 GÖRSEL SANATLAR

MYP Görsel Sanatlar 10. Sınıf öğrenc�ler�m�zle, portfolyolarında
yen�lenen myp öğret�m programına göre, ün�te planımızda yer alan
sorgulama cümlem�z "Farklı tarz ve kavramlar, doğal afetler sırasında
empat� ve farkındalık yaratmada sanatçılar tarafından gerçekl�ğe çeş�tl�
bakış açıları sunar” başlığı çerçeves�nde, A kr�ter�m�z olan �nceleme
bölümünü başlattılar. B�r sanat akımı bel�rleyerek,  akıma a�t �k� sanatçı
bel�rlemey� hedefled�k. Seç�len bu sanatçılardan en çok �lg�ler�n�  çeken
2 eser� ele alacaklar.

Bu eserler� : 
1- Formal anal�z (Nokta ç�zg�, b�ç�m hac�m, renk, kompoz�syon,
perspekt�f, ölçü oran v.b.) 
2- Amaç ve fonks�yonell�k ( Sanatçının eser� ne açıdan ele aldığı,
amacı v.b.) olarak  �nceleyecekler. 
3- İnceleme sonunda ed�nd�kler� kazanımlardan yola çıkarak ne
yapmayı planladıklarını anlatan b�r sonuç paragrafı yazacaklar.

9. SINIFLAR / MYP 4 MÜZİK DERSİ



9. Sınıflar Müz�k ders�nde r�tm�n müz�k yapısında k�ş�sel kültürel �fadey�
ne yönde etk�led�ğ� üzer�ne çalıştık. R�t�m kalıplarını r�t�mler�n
değerler�n� öğren�rken �s�mler�n� de öğrend�k. 
Tr�ole r�tm�n� ne şek�lde düşünürsek doğru yapab�l�r�z d�ye denemeler
yaptık. Sonra bestec�ler kalıplarıyla ne kadar kolay yapılab�leceğ�n�
keşfett�k. 
R�t�m değerler� üzer�ne oyunlar oynadık. 
Prozod� �le �lg�l� çalışmalar yaptık.

10. SINIFLAR / MYP 5 MÜZİK DERSİ

Programlı müz�k konusunu �şled�k. Şarkıların h�kayeler� �le farklı
kültürler� nasıl yorumlayab�leceğ�m�z üzer�ne konuşurken müz�kte
kullandığımız harmon�k yapının h�kayey� ne şek�lde d�nley�c�ye
yansıttığını �nceled�k. Kültürler� �ncelerken farklı kültürlerdek� parmak
�zler�n� de ayırt ett�k. 
Programlı müz�k örnekler�n�nden Mendellsohn Düğün Marşı, L�st Dante
Senfon�s�nden Inferno d�nlend�. Ross�n� W�ll�am Tell’�n üvertürünü
d�nlerken W�ll�am Tell’�n h�kayes� paylaşıldı. Öğrenc�ler h�kayey�
d�nlerken hang� karakterler�n müz�kte ne �le �fade ed�leb�ld�ğ�n� ayırt
ett�ler. Ross�n�’n�n atlıları müz�kle �fade ed�ş� ve L�st’�n Inferno da
Cehennem�n ses�n� bakır üflemelerle �fade ed�ş� ayırt ed�ld�. W�ll�am Tell
melod�s� enstrümanla çalmaya ve nota �le okunmaya başlandı. Devamı
...

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-fuktjyk-l-h/


DESINGNING A POTOMETER

11. Sınıf IB DP B�yoloj� HL öğrenc�ler� olarak 16 Eylül 2022 tar�h�nde,
b�r potometre �le b�tk�n�n farklı bağıl neme sah�p olan ortamlarda
terleme hızını �nceled�k. Deneye �k� tane özdeş b�tk�y� farklı derecel�
s�l�nd�rlere koyarak başladık. İlk olarak, b�tk�ler�n bulunduğu derecel�
s�l�nd�rler� 60 mL su �le doldurduk ve bu suyun üstüne de ayç�çek yağını
ekleyerek b�r tabaka oluşturduk. Ayç�çek yağı tabakası, suyun
yüzeyden buharlaşmasını engelled�. Ardından �k� b�tk�den b�r�n� seç�p, o
b�tk�n�n etrafına �ç� su �le ıslatılmış b�r torba sardık. Nem farkının
terlemeye olan etk�s�n� göreb�lmek �ç�n “Vern�er Bağıl Nem Sensörü”
den�len c�haz �le her 10 san�yede b�r torbanın �ç�ndek� nem oranını
ölçtük ve 60 san�ye �çer�s�nde ed�nd�ğ�m�z ver�ler�n ar�tmet�k
ortalamasını aldık. Torbayı sıkıca derecel� s�l�nd�rdek� b�tk�lerden b�r�ne
sardık ve sıkıca bantladık. Üç gün sonra �k� b�tk�m�z� ger� aldık ve
derecel� s�l�nd�rde kalan su sev�yeler�n� ölçtük. Terleme hızını
hesaplayab�lmek �ç�n hac�m farklarının, gün sayısına oranına baktık
(ΔV/Gün sayısı). Bu deney sonucunda nem artışının, terleme hızına
ters orantılı olduğunu keşfett�k. Buna neden olan olay, dış ortamdak�
nem�n fazlalığı konsantrasyon gradyanına sebep olması ve neml�
ortamdak� b�tk�n�n dışarı doğru daha yavaş su kaybetmes�d�r. Bu deney
sayes�nde IB öğrenc�ler� olarak daha çok deney ve ver� anal�z�
tecrübes� ed�nd�k. 
B�lgesu B�lg�n, Dem�r Ercan, M�ray Bayır B�yoloj� HL



BİLGİ KURAMI SERGİ SUNUMLARI VE SORU-
CEVAP ETKİNLİĞİ

14 Eylül Çarşamba günü 12. Sınıf IB DP öğrenc�ler�m�z B�lg� Kuramı
Serg� Sunumlarını 11. Sınıf ögrenc�ler�m�z�n katılımıyla gerçekleşt�rd�ler.
Sunumların ardından B�lg� Kuramı ve tüm IB DP sürec� �le �lg�l� soru
cevap etk�nl�ğ� �le devam ett�ler.

11 DP MACERA PARK ETKİNLİĞİ

18 Eylül Pazar günü 11 DP öğrenc�ler� olarak b�r günlüğüne
Çamlıdere'dek� "Macera Parkı'na" g�tt�k. Bu gez�ye toplamda 27 öğrenc�
ve 3 öğretmen katıldı. Gez�de dev salıncak, yüksek �p parkuru, z�pl�ne,
tırmanma duvarı, okçuluk, pa�ntball, at b�nme ve trekk�ng g�b� akt�v�teler
yapıldı. Bunun dışında CAS kapsamında b�r grup olarak proposal ve
reflect�on yazmayı öğrend�k. Sonuç olarak, Çamlıdere'ye b�r günlüğüne
g�tmek hem arkadaşlarımız ve öğretmenler�m�zle kaynaşmamız �ç�n b�r



araç oldu hem kend�m�z� f�z�ksel olarak gel�şt�rme �mkanı bulab�ld�k hem
de CAS çalışmalarımıza başlamış olduk ve bunları yaparken b�r
yandan da eğlenmey� başardık. Bora Tarcan

SAĞLIK İÇİN SPOR

Kard�yo egzers�z� den�ld�ğ�nde ve amaç nabzı artırmak olduğunda çoğu
k�ş� koşu, b�s�klet v.b akt�v�telere yönel�r halbuk� yapab�leceğ�n�z çok
etk�l� b�r metot daha var, o da “�p atlamak”. 
Bu haftak� dersler�m�zde ısınma egzers�z� olarak �p atladık.

Faydaları �se; 
Nabzı yağ yakım sev�yes�ne yükselt�r 
Kem�k ve kaslarınızı kuvvetlend�r�r
Kard�yovasküler s�steme yan� dolaşıma faydalıdır 
Koord�nasyonu artırır 
Öğrend�ğ�n�z �p atlama st�ller� �le beyn�n�z yen� becer�ler kazanır

HAFTANIN MATEMATİK SORUSU



Geçen haftanın çözümü

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Abonel�k terc�hler�n� güncelle | Abonel�kten çık

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-fuktjyk-l-p/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-fuktjyk-l-x/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-fuktjyk-l-m/
http://ozelbilkentteachers.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-t
http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-fuktjyk-l-i/

