
 

3. SINIFLAR 

I. VELİ BÜLTENİ  

05 EYLÜL – 13 EKİM 2017 

2017–2018 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



Sevgili Velilerimiz, 

Yeni bir eğitim öğretim yılında ikinci sınıfa başlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanı 

yaşarken bir yandan da akademik çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Tüm 

çalışmalarımızı planlarımız doğrultusunda yürüterek, bu öğretim yılını tamamlamayı 

hedefliyoruz. 

TÜRKÇE 

05–15 Eylül tarihleri arasında,  

● Metin okuma ve anlama çalışmaları yaptık. 

● Okuduğumuz metin ile ilgili hikaye haritaları 

oluşturduk. 

● Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar 

yazdık. 

● Yazılarımızda ne, nerede, ne zaman, niçin ve kim 

(5N 1K) ögelerini vurguladık. 

 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

● Metin okuma ve anlama çalışmaları yapacağız. 

● Okuduğumuz metin ile ilgili hikaye haritaları oluşturacağız. 

● Alfabemizde yer alan ünlü ve ünsüz sesleri öğreneceğiz. 

● Satır sonuna sığmayan sözcükleri uygun hecelerden bölerek yazmayı öğreneceğiz. 

● Yazılarımızda noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanmayı öğreneceğiz.(nokta, 

virgül, ünlem, soru işareti, kesme işareti, kısa çizgi) 

● Özel adlara gelen çekim eklerini kesme işareti kullanarak ayrı yazmayı öğreneceğiz. 

● Sözcüklerin abecesel sıralanmasını ve sözlük kullanımını öğreneceğiz. 

● Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazacağız. 

● Yazılarımızda ne, nerede, ne zaman, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgulayacağız. 

 

MATEMATİK 

05–15  Eylül tarihleri arasında, 

● Üç basamaklı doğal sayıları okuyup yazdık. 

● Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, 

basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirttik. 

● Tek ve çift sayıları belirttik. 

 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

● En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa  

yuvarlayacağız. 

● 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak 

belirteceğiz. 

● 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe 

doğru sembol kullanarak sıralayacağız. 



● 100 içinde 6'şar ve 7'şer ileriye doğru sayacağız.  

● Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir edeceğiz. 

● Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre 

modellerinin yüzeylerini belirteceğiz. 

●  Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açarak bu modellerin her 

yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu göstereceğiz. 

● Doğruyu, ısını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir edeceğiz. 

● Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturacağız. 

● Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapacağız. 

● Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirleyerek çizimlerini yapacağız. 

 

HAYAT BİLGİSİ 

05–15 Eylül tarihleri arasında, 

● Sınıfımıza yeni katılan öğrencilerimizle tanışarak 

birliktelik duygusunu yaşadık. 

● Okul ve sınıf ortamında herkesin birbirine saygı 

göstermesi gerektiği ile ilgili sorumluluk çalışmaları 

gerçekleştirdik. 

● Yeni durumlarla karşılaştığımızda kendisinin ve 

arkadaşlarının duygularını anlayarak uygun 

davranışlar sergileme üzerinde çalışmalar yaptık. 

● Yeni derslerimizin ve ders araç gereçlerimizin 

tanıtımını yaptık. 

● Öğrencilerimizle birlikte okul ve sınıf kurallarımız 

belirledik. 

 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

● Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları 

üreterek en uygun çözüm yolunu uygulayacağız. 

● Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçip 

kullanacağız. 

● Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanacağız. 

● Aile ve akraba büyüklerimizden hayatta olanların çocukluğunu araştıracağız. 

● Yapacağımız işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları 

yapacak; yaptığımız planlara uyacağız. 

● Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla 

ilişkisini araştıracağız. 

 

 

 

 



FEN BİLİMLERİ 

05–15 Eylül tarihleri arasında, 

● Duyu organlarının önemini fark ettik. 

● Duyu organlarının temel görevini açıkladık. 

 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

● Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması 

gerekenleri açıklayacağız. 

● Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen 

özellikleri açıklayacağız. (sertlik, yumuşaklık, esneklik, 

kırılganlık, renk, koku, tat, pürüzlü, pürüzsüz) 

● Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar 

verebileceğini tartışacağız. 

● Bireysel olarak veya gruplar halinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada 

sorumluluklar üstleneceğiz. 

● Çevremizdeki maddeleri hallerine göre sınıflandırabileceğiz… (katı, sıvı, gaz) 

 

 

Bu kazanımların işlenişi sonucunda sorgulayarak ulaşmayı hedeflediğimiz ana fikir: 

“Bilimsel araştırmalar çevremizde olanları anlamamıza yardımcı olan deneysel süreçlerdir.” 

 

 

İNGİLİZCE 

05–15  Eylül tarihleri arasında, 

Öğrencilerimiz,  ‘Farklılıklar’ temasıyla okula başladılar 
ve tatil anılarını paylaştıktan sonra öğretmenlerini, 
arkadaşlarını ve kendilerini tanıma ve ifade etme ‘All 
About Me’ etkinlikleri yaptılar.  

Sınıf ve okul kurallarımızı hatırladık ve faydalarını 
konuştuk.  

Öğrencilerimiz tatil ödevlerinin sunumlarını yaptılar. Yeni 
İngilizce öğretmenlerinin hazırladıkları sunuma ilişkin sorular sorarak onları tanımaya çalıştılar. 

Bu sene kullanacakları kitabı tanıma amacıyla ‘Book Hunting, Treasure Map’ etkinliğini 
eğlenerek yaptılar. 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

Oxford Discover 2 kitabımızın 1.ve 2. ünitesi kapsamında çeşitli hayvanlar, grupları ve 
özellikleri hakkında bilgiler öğreneceğiz. 

Farklı hayvan gruplarını öğrenirken ortak özelliklerini ve farklılıklarını ortaya çıkaran 
karşılaştırma etkinlikleri yapacak ve bu konuda kurgusal ve kurgusal olmayan metinleri okuma, 
dinleme, yazma, konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler yapacağız. 21. yüzyıl becerileri 
olan yaratıcılık, eleştirel düşünme, birlikte çalışma ve iletişim içeren etkinliklerimiz, çeşitli 
etkinlikler ile desteklenecek ve becerilerimizi kullanarak bunları daha da geliştireceğiz. Tüm bu 



amaç ve becerileri insanlar arasındaki farklılık ve ortak noktalardan bahsederken de kullanıyor 
olacağız. Ayrıca hayvan ve insan vücutlarını da karşılaştırarak yine ortak ve farklı yanları 
bulacağız. 

Oyunlar, drama, şarkılar, çizgi karakterler ve çeşitli projeler ile öğrenmenin en önemli 
kurallarından biri olan motivasyonumuzu arttırarak aynı zamanda araştırmacı ruhumuzu 
canlandıracağız. Grup çalışmaları ve akran öğrenmesi yöntemlerini kullanarak sınıf içi 
iletişimimizi arttıracak ve daha da önemlisi hep birlikte öğrenirken, birlikte çalışmamızın tadına 
varacağız. 

Skills dersi okuma programımızın ilk kitabı olan  “Poles Apart” kitabını kelime bilgisini 
geliştirme, okuma ve anlama aktiviteleri yaparak, okuma öncesi, okurken ve okuma sonrası 
şeklinde çeşitli aktiviteler yaparak İngilizce dersimizde işlediğimiz konuları sıklıkla pekiştirerek 
içselleştirmeyi ve İngilizce kullanımını genişletmeyi amaçlamaktayız. 

Ekim başında “Bug Club” adlı online okuma programına başlayacağız. Öğrencilerimiz bu 

program üzerinden okulda ve evde kitap okuyup, aktiviteler yapabilecekler. 

Dilbilgisi  Yapıları                              Topics 

Subject object pronouns   ‘I, you, he.....me, you,him’   Animals 
Adverbs of frequency          Animals/People 
Compound words (starfish, honeybee)     Differences 
These animals have/can/.... They’re in ........    Describing animals
        

  

Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

www.starfall.com 
//learnenglishkids.britishcouncil.org 
//english-4kids.com/ 
www.esl-galaxy.com 
www.mes-english.com 
www.eslgamesworld.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.starfall.com/
http://english-4kids.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.mes-english.com/
http://www.eslgamesworld.com/


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

 

Her hafta gerçekleştirilen rehberlik derslerimizde 

okula alışma ve kaynaşmaya yönelik oryantasyon ve 

ısınma oyunları oynayacağız, grup kurallarımızı 

belirleyeceğiz. ‘3. Sınıftan Beklentilerim’ etkinliğini ve 

bilinçli farkındalık (mindfulness) etkinliği kapsamındaki 

uygulamaları gerçekleştiriyor olacağız. 

Her hafta gerçekleştirilen öğrenme becerilerini geliştirme 

dersinde; öğrenme becerilerimizi arttıracak bilişsel 

çalışmalar, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve sosyal becerilerimizi arttırmaya yönelik çalışmalar 

yapacağız.  

Okulumuz öğrencilerinin okul kararlarında rol sahibi olmaları ve okulda demokrasi kültürünün 

yaşanması adına oluşturulan Öğrenci Yönetim Kurulu’nun başkan, başkan yardımcısı ve sınıf 

temsilcilerinin öğrencilerin oylarıyla seçilmesine yönelik çalışmalara başlayacağız.  

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 

yapılandırılmış bireysel görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. 

 

2. YABANCI DİL 

3. Sınıf öğrencilerimizle 05 Eylül - 13 Ekim tarihleri 
arasında, 2. Yabancı Dil derslerimizde,  

ALMANCA 

 Selamlaşma ve basitçe kendini tanıtma 
 3. Tekil şahıslardan bahsetme 
 20 ye kadar sayılar 
 Renkler 
 
FRANSIZCA 

 Selamlaşma ve basitçe kendini tanıtma 
 3. Tekil şahıslardan bahsetme 

 20 ye kadar sayılar 
 Renkler 

 
İSPANYOLCA 

 Selamlaşma ve basitçe kendini tanıtma 
 3. Tekil şahıslardan bahsetme 
 20 ye kadar sayılar 
 Renkler, konularını işleyeceğiz 

 
 
 
 
 
 
 



GÖRSEL SANATLAR 

Öğrencilerimizle dersimizde 05 Eylül - 13 Ekim 2017 tarihleri 

arasında, 

 Yaşadığı çevrenin düzenlenmesine ilişkin olumlu ve olumsuz 
örnekler veririz,  

 Evini, odasını, okulunu, sınıfını düzenli ve temiz tutmanın 
önemini anlarız, kazanımlarından yola çıkarak, “Tatil anıları” ve   
“ Bol figürlü çalışmalar”  ile duygu, düşünceleri ifade eden resim 
çalışmaları yapacağız. 

 

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

Yıllık planımız doğrultusunda; Yer Değiştirme Hareketleri 

ünitesi konuları içerisinde yer alan (sıralanmalar, yürüyüşler, 

koşular)   ile ilgili alıştırmalar yapacağız. İki veya daha fazla 

hareket becerileri içeren basit kurallı oyunlar oynayacağız. 

Bu yıl ayrıca 1., 2. ve 3. sınıflarda yüzme derslerimizi  ilk dönem 3 

hafta, ikinci dönem 3 hafta olarak planladık. 

 

MÜZİK 

       05–15  Eylül tarihleri arasında, 

 Yeni öğrencilerle tanıştık.  

 Okula ısınma çalışmaları kapsamında oyunlar oynadık.  

 Yıl içinde yapacaklarımızı konuştuk. 

 İstiklal Marşı’nı tekrar ettik. İstiklal Marşı’ nı doğru 

söyleme kurallarını inceledik. 

 İstiklal Marşı’na saygı konusunu işledik.  

 Törenlerde nasıl davranılacağı ile ilgili sohbet ettik.  

 MEF Marşı’nı tekrar ettik. 

18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

 Atatürk konulu şarkılar öğreneceğiz. 

 Öğrendiğimiz şarkıları birlikte söyleme kurallarına uygun olarak seslendireceğiz. 

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için repertuar oluşturacağız. 

 

 

 



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

05-15 Eylül tarihleri arasında: 

● “Bilgi ve Teknoloji” ünitesine giriş yaptık. 

○ Günlük yaşamımızda bilgisayarın kullanım alanları 

üzerinde konuştuk. 

○ Bilgisayar türlerini ve çalışma mantıklarını öğrendik. 

○ Temel yazılım ve donanım birimlerini tanıdık. 

○ Gelişen teknolojileri tanıdık (3D yazıcılar, 3D tarayıcılar, 

kare kod vb.) ve teknolojik ürünlerin kullanım alanları 

üzerinde konuştuk. 

 

18 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında: 

○ Bilgisayarın çevre birimlerini (barkod okuyucu, dijital kamera vb.) ve çalışma 

mantıklarını tanıyacağız. 

○ Dış hafıza birimlerini (CD-ROM, flash bellek vb.) ve çalışma mantıklarını 

tanıyacağız. 

○ İnternet ortamında hazırlanan “Kahoot” uygulaması ile ünite 

değerlendirmemizi yapacağız. 

● “Bilgisayar Yazılımları” ünitesine giriş yapacağız. 

○ Yazılımın önemine değineceğiz. 

○ İşletim sistemlerini ve çalışma mantıklarını öğreneceğiz. 

 

 

 

SATRANÇ 

          05–15  Eylül tarihleri arasında,  

● Öğrencilerimiz ile tanıştık ve kendimiz hakkında bilgi 
verdik. 
● Satranç tarihi, satrancın önemi ve yararları hakkında 
bilgi verdik. 
● Satranç tahtasının özelliklerini öğrendik. 
● Okul takımı ve etkinlikler hakkında bilgi verdik. 
● Satranç sevgisini ve ilgisini artıracak konuşmalar yaptık. 
● Satranç oynatarak seviye ve bilgilerini belirlemeye 

çalıştık. 
 
           18 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, 

 “Atatürk ve Satranç” başlıklı bilgi vereceğiz. 

 “Dünya’da ve ülkemizde satranç” hakkında konuşacağız. 

 Dikey, yatay ve çapraz konusunu anlatacağız. 

 Açmaz teması hakkında bilgi vereceğiz. 

 Açmaz ile ilgili yarışmalar yapacağız.  

 Açarak saldırı teması hakkında çalışmalar yapacağız. 
 



YARATICI DRAMA 

     05-15 Eylül tarihleri arasında, 

● Öğrencilerimizle tanıştık, ‘’Tatilim Nasıl Geçti?’’ 
oyununu oynadık. 
● Beden ve zihin egzersizi yaptık. ‘’Heykel Olma’’ 
oyununu oynadık. 
● Benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı gözlemledik  
“Ben Önemliyim’’ oyununu oynadık. 

       

     18 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında, 

 Analiz, sentez ve mukayese yeteneklerimizi geliştireceğiz. ‘’Ben ve Biz’’ oyununu 
oynayacağız. 

 Kendimizi rol kişisiyle ifade edeceğiz. (Doğaçlama) ‘’Fotoğrafla Canlandırma’’ oyununu 
oynayacağız. 

 Hızlı düşünme ve karar verme yetimizi geliştireceğiz. ‘’ Afiş Oyunu ”nu oynayacağız. 

 Estetik ürünler taşıyan ürünler üreteceğiz. ‘’Fotoğraf canlandırma ve resim yapma ve 
oynatma’’ canlandıracağız.       

 

 

 

 

 



 


