
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sevgili	  Öğrencilerimiz,	  

Uzun	  bir	  eğitim	  öğretim	  sürecinden	  sonra	  yaz	  tatiline	  girecek	  olmanın	  mutluluğunu	  yaşıyoruz.	  

Mayıs	  ayının	  başında	  sizlerle	  8.	  sınıf	  Fen	  Bilimleri	  konularına	  başladık	  ve	  1.ünitedeki	  “Mitoz	  Bölünme-‐
Kalıtım-‐Mayoz	  Bölünme”	  konularını	  işledik.	  	  Bu	  dönemde	  öğrendiğiniz	  bilgilerin	  unutulmaması	  ve	  
emeklerinizin	  boşa	  gitmemesi	  için	  sizlere	  bazı	  önerilerimiz	  olacak.	  

1. Dinlenme:	  Öncelikle	  yılın	  yorgunluğunu	  üzerinizden	  atmak	  için	  kendinize	  dinlenmek	  için	  bir	  
süre	  belirleyin.	  Çünkü	  önünüzde	  yoğun	  geçecek	  bir	  yıl	  sizi	  bekliyor.	  	  
	  

2. Planlama	  ve	  Hedef	  koyma:	  Dinlendiğinizden	  emin	  olduktan	  sonra	  ödevlerinizi	  gün	  gün	  ne	  
şekilde	  yapacağınızı	  planlayınız.	  Planlama	  ve	  hedef	  koyma	  hayatımızın	  her	  alanında	  olması	  
gerekir.	  Programı	  hazırlarken	  dinlenmeye,	  gezmeye,	  eğlenmeye	  vakit	  ayırmayı	  da	  unutmayın.	  	  	  
	  

3. Konu	  tekrarı	  yapmak:	  İnsan	  öğrendiklerinin	  %	  75’ini	  bir	  hafta	  içerisinde,	  %	  66’sını	  bir	  gün	  
içerisinde,	  %	  54’ünü	  de	  bir	  saat	  içerisinde	  unutur.	  Unutmayı	  önlemenin	  en	  iyi	  yolu	  yapılan	  
tekrarlardır.	  İşlediğimiz	  konuların	  tekrarını	  Edpuzzle	  üzerinden	  istediğiniz	  zaman	  ve	  istediğiniz	  
sıklıkta	  yapabilirsiniz.	  Bizlerde	  sizlerin	  hangi	  videoları,	  ne	  sıklıkta	  ve	  ne	  kadar	  süre	  izlediğinizi	  
bu	  uygulama	  sayesinde	  takip	  edebileceğiz.	  
	  

4. Test	  Çözümü:	  Öncelikle	  Mitoz	  Bölünme	  tekrarını	  istediğiniz	  kadar	  Edpuzzle	  üzerinden	  yapın,	  
konunun	  özetini	  çıkarın.	  Bilgileri	  iyice	  hatırladığınızdan	  emin	  olduktan	  sonra	  ödev	  olarak	  
verilen	  kitaplardan	  mitoz	  bölünmeyle	  ilgili	  olan	  kısımları	  bitirin.	  Soruları	  hızlı	  çözmeyin,	  
unutmayın	  TEOG	  sınavlarında	  yeterli	  süre	  veriliyor.	  Soruların	  her	  yerini	  okuyup	  inceleyin.	  
Yapılan	  her	  test	  sonrası	  fosforlu	  kalemle	  kontrol	  yapın.	  Yanlış	  yaptığınız	  sorulara	  tekrar	  bakın	  
eğer	  kafanıza	  takılan	  birşey	  varsa	  farklı	  renkteki	  fosforlu	  kalemle	  yanına	  soru	  işareti	  koyun.	  
Tatil	  dönüşü	  yapamadığınız	  sorulara	  birlikte	  bakacağız.	  
Sonra	  kalıtım	  konusu	  ve	  daha	  sonra	  da	  mayoz	  bölünme	  için	  mitozdaki	  çalışma	  şeklinizi	  
tekrarlayın.	  	  	  

	  

Önünüze	  koyacağınız	  her	  hedef	  sizi	  başarıya	  bir	  adım	  daha	  yaklaştıracaktır.	  Bu	  tatilin	  öncelikle	  sağlıklı	  
ve	  huzurlu	  geçmesi,	  sonrasında	  da	  size	  başarı	  getirecek	  nitelikte	  olması	  dileğiyle.	  

	  

Didem	  AKYOL	   	   	   	   	   	   	   	   Serkan	  AYTAÇ	  

Fen	  Bilimleri	  Öğretmeni	  	   	   	   	   	   	   Fen	  Bilimleri	  Öğretmeni	  



I'm a new student
Tıklayınız.

8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi

EDpuzzle Uygulaması
Kullanımı

Okul Google hesabı veya kendi 
google hesabınızla giriş yapmak 

için tıklayınız.

Kabul et butonuna
tıklayınız.

Join New Class
butonuna tıklayınız.

Size verilen kodu
giriniz ve Join the class

butonuna tıklayınız.

Start butonuna tıklayarak
videoyu izleyebilirsiniz.

https://edpuzzle.com
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8A sınıf Edpuzzle Class Code: enoogP

8B sınıf Edpuzzle Class Code: ejZB1L

8C sınıf Edpuzzle Class Code:  bovn93

Edpuzzle uygulaması ile ilgili sorularınız için; 
didem.akyol@alkev.k12.tr
serkan.aytac@alkev.k12.tr
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