
 

2. Çevrimiçi Derslerde Kullanılan Web 2.0 Araçları Ve Ürünler 

b. Kanguru 

 Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması 1991’den bu yana, Fransa merkezli "Association 

Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak, 90’a yakın ülkede 7 milyondan fazla 

öğrencinin katılımıyla uygulanmaktadır. Bu yarışmayla öğrencilerin, matematik derslerinde 

edindikleri becerileri yaratıcı problemler aracılığıyla uluslararası düzeyde sergilemeleri 

amaçlanmaktadır. 

Kanguru sınavı 22 Mayıs 2021 tarihinde okullarda yüz yüze yapılacak şekilde 

planlanmaktadır. Fakat pandemi sebebiyle sınav tarihinde değişikliğe gidilmiştir. Sınav tarihi 

henüz net değildir. Sınava öğrencilerimizden kayıt yaptırmışlardır. Kayıtlar halen devam 

etmektedir. 

 

a. Pixton uygulaması ile tüm seviyelerde karakterler oluşturuldu. Aşağıdaki görseller örnek olarak 

sunulmuştur.  

 

Matematik 
FEN BİLİMLERİ 

1. Çevrimiçi Derslerde Kullanılan Web 2.0 Araçları Ve Ürünler  

Fen bilimleri zümresi olarak her yıl olduğu gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılında da gerek 5, 6. 

ve 7.sınıflarda yaptığımız online derslerimizi gerek 8. Sınıflarla yaptığımız yüz yüze 

derslerimizi çeşitli etkinliklerle, sunumlarla ve deneylerle renklendirmeye devam ettik. Web 2.0 

araçlarını derslerimizde kullanarak Quizizz programından hazırladığımız küçük yarışmalarla 

öğrencilerimizi daha dinamik tutmaya çalıştık. Öğrencilerimize; canva programıyla önemli 

günlerde posterler,  sunumlar ve modellemeler hazırlamalarını ve bu çalışmalarını derste diğer 

arkadaşlarına sunmalarını sağlayarak öğrenci merkezli eğitimimizi gerçekleştirmeyi hedefledik. 

 



 

3. Çevrimiçi Derslerde Kullanılan Web 2.0 Araçları Ve Ürünler 

c. Kanguru 

 Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması 1991’den bu yana, Fransa merkezli "Association 

Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak, 90’a yakın ülkede 7 milyondan fazla 

öğrencinin katılımıyla uygulanmaktadır. Bu yarışmayla öğrencilerin, matematik derslerinde 

edindikleri becerileri yaratıcı problemler aracılığıyla uluslararası düzeyde sergilemeleri 

amaçlanmaktadır. 

Kanguru sınavı 22 Mayıs 2021 tarihinde okullarda yüz yüze yapılacak şekilde 

planlanmaktadır. Fakat pandemi sebebiyle sınav tarihinde değişikliğe gidilmiştir. Sınav tarihi 

henüz net değildir. Sınava öğrencilerimizden kayıt yaptırmışlardır. Kayıtlar halen devam 

etmektedir. 

 

b. Pixton uygulaması ile tüm seviyelerde karakterler oluşturuldu. Aşağıdaki görseller örnek olarak 

sunulmuştur.  

 

Matematik 
FEN BİLİMLERİ 

2. Uzay Kampı  

Uzay Kampı’nın düzenlediği “Ay ve Evreleri” adlı online sunuma 5. ve 6. Sınıf öğrencilerimizin 

katılımını sağlayarak konuyu pekiştirmelerini amaçladık. 



 

4. Çevrimiçi Derslerde Kullanılan Web 2.0 Araçları Ve Ürünler 

d. Kanguru 

 Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması 1991’den bu yana, Fransa merkezli "Association 

Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak, 90’a yakın ülkede 7 milyondan fazla 

öğrencinin katılımıyla uygulanmaktadır. Bu yarışmayla öğrencilerin, matematik derslerinde 

edindikleri becerileri yaratıcı problemler aracılığıyla uluslararası düzeyde sergilemeleri 

amaçlanmaktadır. 

Kanguru sınavı 22 Mayıs 2021 tarihinde okullarda yüz yüze yapılacak şekilde 

planlanmaktadır. Fakat pandemi sebebiyle sınav tarihinde değişikliğe gidilmiştir. Sınav tarihi 

henüz net değildir. Sınava öğrencilerimizden kayıt yaptırmışlardır. Kayıtlar halen devam 

etmektedir. 

 

c. Pixton uygulaması ile tüm seviyelerde karakterler oluşturuldu. Aşağıdaki görseller örnek olarak 

sunulmuştur.  

 

Matematik 
FEN BİLİMLERİ 

Anaokulu ve ilkokul kademelerinde ise neşeli bilim dersinde yaptığımız birbirinden farklı 

deneylerle öğrencilerimizin bilime açılan pencereden farklı bakış açıları ile bakmalarını 

sağlayarak bilime olan meraklarını artırmayı hedefledik. 

3. Neşeli Bilim Derslerimiz  



 

5. Çevrimiçi Derslerde Kullanılan Web 2.0 Araçları Ve Ürünler 

e. Kanguru 

 Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması 1991’den bu yana, Fransa merkezli "Association 

Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak, 90’a yakın ülkede 7 milyondan fazla 

öğrencinin katılımıyla uygulanmaktadır. Bu yarışmayla öğrencilerin, matematik derslerinde 

edindikleri becerileri yaratıcı problemler aracılığıyla uluslararası düzeyde sergilemeleri 

amaçlanmaktadır. 

Kanguru sınavı 22 Mayıs 2021 tarihinde okullarda yüz yüze yapılacak şekilde 

planlanmaktadır. Fakat pandemi sebebiyle sınav tarihinde değişikliğe gidilmiştir. Sınav tarihi 

henüz net değildir. Sınava öğrencilerimizden kayıt yaptırmışlardır. Kayıtlar halen devam 

etmektedir. 

 

d. Pixton uygulaması ile tüm seviyelerde karakterler oluşturuldu. Aşağıdaki görseller örnek olarak 

sunulmuştur.  

 

Matematik 
FEN BİLİMLERİ 

8.sınıf öğrencilerimiz bu yıl 17’ncisi düzenlenen Urfodu uluslararası Bilim Temelleri Bilgi 

Yarışması’na Fen Bilimleri branşında katılarak güzel başarılara imza attılar. 

 

a) Urfodu  

Uygulama okulu olarak katıldığımız 1.Ulusal Tales Fen Bilimleri Yarışması’na katılan  5, 

6,7. ve 8. Sınıf öğrencilerimizden 3 öğrencimiz finale katılmaya hak kazanmıştır.  

 

b. Ulusal Tales Fen Bilimleri Yarışması 

4. Katıldığımız Yarışmalar 


