
 

MATEMATİK 

1. Katıldığımız Yarışmalar 

a. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (URFODU) 2021 

 URFODU (Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması) , Türkiye Cumhuriyeti, Rusya 

Federasyonu, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Almanya, 

Kırgızistan ve Tacikistan´dan oluşan 9 ülke öğrencilerinin katıldığı bir bilgi yarışmasıdır. 

Bu yıl 17.si düzenlenen yarışmaya okulumuz 8.sınıf öğrencilerinden 4 öğrenci ile katılım 

sağlanmış olup başarıyla final etabı tamamlanmıştır.  

 

b. Thinker-MATH Matematik Yarışması 

 ‘Thinker-MATH’ çocuklarımızın matematik öğrenme sürecini 

yepyeni ve çağdaş bir anlayış ve özgün bir içerik ile desteklemeyi 

amaçlayan bir girişimdir. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 

Thinkermath sınavına 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizden 

katılımlar olmuştur. Bu yıl 6. sınıf düzeyinde Ata Doruk Coşkun 

(birinci), Vasfi Kemal Bekâr (ikinci) ve Alper Doruk Yıldız 

(beşinci) olmuş ve bizleri gururlandırmışlardır. 

 



 

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. 

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

sunulmuştur.  
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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. 

 

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

sunulmuştur.  

 

Matematik 

Mentimeter uygulaması ile kelime bulutu oluşturulmuştur. Öğrencilerimize ‘Matematik senin 

için ne anlam ifade ediyor?’ diye sorulmuştur. Aşağıdaki görsellerde öğrencilerden gelen 

cevaplar doğrultusunda oluşturulmuş kelime bulutları yer almaktadır.  

 

Quiziz uygulaması ile ünite sonlarında her sınıf düzeyinde quizler yapılmıştır. Quizlerin 

sonuçları öğrenci karnelerine yansıtılmıştır. Aşağıda örnek olarak bir uygulama sonucu 

verilmiştir. 
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Geogebra: Geogebra yazılımından 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafikler yardımıyla geometri 

konuları öğrencilere keşfettirilmiştir. 
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3. Çevrimiçi Derslerde Kullanılan Dinamik Matematik ve Geometri Yazılımları 



 

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. 

 

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

sunulmuştur.  
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Okulumuzda Pi Günü coşkuyla kutlanmıştır. Öğrencilerimize pi 

kurabiyesi dağıtılmıştır. Kemal öğretmenimiz peruk takarak Einstein 

kılığına girmiş, müzik öğretmenlerimiz öğrencilerimizle Pi şarkısı 

söylemişler, 8. Sınıflarda yüz yüze derslerde pi günü ile ilgili 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 4.sınıf düzeyinde yüz yüze ‘Math 

Challange’ yapılmıştır. Bu oyun ile öğrencilerden hızlı çarpma ve 

bölme işlemleri yapmaları istenmiş ve her şubeden yarışmayı kazanan 

öğrencilerimize kitap hediye edilmiştir. 

 

4. Pi Günü Kutlamaları 

Pi City Projesi: Görsel sanatlar zümresi ile işbirlikli olarak 5. ve 6. Sınıf öğrencilerimiz pi 

sayısının rakamlarına göre bina yükseklikleri belirlemişler ve resim yapmışlardır. 

 

 

 

 



 

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. 

 

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

sunulmuştur.  
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