LGS’YE HAZIRIM PROGRAMI

Değerli Velilerimiz;

Öğrencilerimiz için haziran ayında dört haftalık bir kamp programı
planlanmıştır. Kamp programında işlenecek dersler sınav katsayıları ve konu
ağırlıklarına göre seçilmiştir. Öğrencilerimize yaz tatilini verimli geçirmeleri için
ödevlendirme yapabileceğimiz 8.sınıf konuları işlenecektir. Kamp bitiminde
öğrencilerimize kaynak tavsiyesi, ödevlendirmeler ve yaz tatili çalışma programı
tarafımızca hazırlanarak verilecektir. Kamp programında hangi konuların
işleneceği, ne şekilde sorular çözdürüleceği ve nasıl ödevlendirme yapılacağı ile
alakalı detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kampın başlangıç ve bitiş tarihleri,
saat aralıkları ve ders programı ilerleyen haftalarda sizlerle paylaşılacaktır.
Bilginize sunar, iyi günler dileriz.

1. Konu Fiilimsi
İsim fiil, sıfat fiil; zarf fiil işlenecek. Konu ile ilgili sorular, çalışmalar Teams
üzerinden gönderilecek. LGS’de çıkmış sorular çözülecek.
2. Konu Sözcükte anlam
Sözcükte Anlamdan liselere geçiş sınavında her yıl 2 soru gelmektedir.
Çok anlamlılık, sözcükler arası anlam ilişkileri, söz gruplarında anlam, deyimler,
atasözleri derslerini yaparak MEB kaynaklı sorular ve LGS’de çıkmış sorular
çözülecek. Teams üzerinden ödevler gönderilecek.
Bu iki konunun ilerleyiş durumuna ve sınıf durumuna göre yazım bilgisi
konusuna da giriş yapılacak. Bu konu hem LGS konusu olup hem de
öğrencilerimizin 7.sınıfta görmüş ve üzerinde tekrar yapmış oldukları bir
konudur. Bu nedenle sorular üzerinden konu kamp programında tekrar
edilecek.

1. Konu Üslü İfadeler
Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini hesaplama, üslü ifadeler ile ilgili temel
kuralları anlama ve birbirine denk ifadeler oluşturma, üslü sayılarla çarpma ve
bölme işlemleri, ondalık sayıların çözümlenmesi ve bilimsel gösterim
kazanımları işlenecek. MEB tarafından bu konuda yayınlanmış ve önceki yıllarda
LGS’de çıkmış üslü sayı sorularının çözümleri yapılacak.

2. Konu Kareköklü İfadeler
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi
belirleme, tam kare olmayan bir kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında
olduğunu belirleme, kareköklü bir ifadeyi kök içinde yazma, kareköklü ifadelerle
toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini gerçekleştirme, ondalık ifadelerin
kareköklerini belirleme, gerçek sayıları tanıma ve rasyonel-irrasyonel sayılar
arasındaki farkı tanıma kazanımları işlenecek. MEB tarafından bu konuda
yayınlanmış ve önceki yıllarda LGS’de çıkmış kareköklü sayı sorularının
çözümleri yapılacak.

İki kaynak kitap ismi öğrencilere bildirilerek üslü ve köklü ifadeler
konularından bu kitaplardan ödevlendirme yapılacak ayrıca 2018,2019 ve 2020
yıllarında üslü ve kareköklü ifadelerden MEB tarafından yayınlanmış tüm örnek
sorular tek bir dosya halinde kendilerine verilerek ödevlendirme yapılacaktır.

1. Konu DNA
7.sınıf DNA konusunda hücre konusunda giriş yapılmıştır. Kamp
döneminde gerekli hatırlatma yapıldıktan sonra konu detaylandırılacak ve
Teams üzerinden gerekli ödevlendirmeler yapılacaktır.

2. Konu Periyodik Tablo
Öğrencilerimiz bu yıl ilk 18 elementi öğrenmişlerdir. Konunun detayı ve 8.sınıf
kazanımları kamp döneminde işlenecektir. Bunlar için sorular hazırlanacak ve
öğrencilere Teams üzerinden gönderilerek ödevlendirme yapılacaktır. Sorular
kurumumuzun soru havuzundan ve MEB kaynakları kullanılarak hazırlanacaktır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
8.sınıf müfredatında yer alan Rehberlik ve Kariyer Planlama dersinin ön
çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerimizin içerisinde bulunduğu ‘’Ergenlik
Dönemi’’ göz önüne alınarak kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetleriyle
desteklenecek LGS sürecinin ilk adımlarını Öğrenme Stilleri Envanteri
uygulayarak attık. Öğrencilerimizin çalışma davranışlarını geliştirmek ve liseye
donanımlı şekilde geçişlerini sağlamak amacıyla ‘’Verimli Ders Çalışma
Teknikleri, Motivasyon, Zaman Yönetimi ve Etkin Ders Dinleme’’ kazanımlarını
içeren grup rehberliği çalışmaları Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.

