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Maddenin hal değişimi sürecini 

Beykoz Cam Atolyesi’nde 

gözlemledik. 

Düzlem, doğru gibi kavramları  

öğrendik. 

Birer bilim insanı gibi; problemler 

kurduk, varsayımlar türettik ve 

varsayımlarımızı denetledik. 

Okuma sürecinde ‘’Küçük Kara 

Balık’’ kitabını okuduk ve inceledik. 



Sevgili Velimiz, 

16 Ekim - 17 Kasım 2017 tarihleri arasında yapacaklarımızı bilgilerinize sunuyoruz.  

TÜRKÇE 

16 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında,  

 Sürece dayalı okuma yöntemi ile “Kayıp 

Sözcükler” adlı kitabı inceleyeceğiz. 

 Sözcüklerin eş anlamlılarını öğreneceğiz. 

 Sözcüklerin zıt anlamlılarını öğreneceğiz. 

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiir 

okuma çalışması gerçekleştireceğiz. 

 Eş sesli sözcükleri ayırt edeceğiz. 

 Kurallı ve devrik tümceyi ayırt edeceğiz. 

 Olumlu ve olumsuz tümceyi ayırt edeceğiz. 

 Paragraf yazma çalışmaları yaparak verilen 

paragrafın konusunu bulmayı öğreneceğiz. 

 Verilen görseli okuma ve yorumlama çalışmaları yapacağız. 

 Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri öğrenerek ayırt edeceğiz. 

 Dinleme metni üzerinde çalışmalar yapacağız. 

 

MATEMATİK 

 Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi 

belirleyecek ve simetrik şekiller oluşturacağız. 

 Bir örüntüdeki ilişkiyi belirleyecek ve örüntüyü 

genişleteceğiz. 

  20’ye kadar olan Romen rakamlarını okuyup 

yazacağız. 

 Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal 

sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemleri yapacağız. 

 İki doğal sayının toplamını tahmin ederek 

tahminimizi işlem sonucuyla karşılaştıracağız. 

 Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı 

zihinden toplayacağız. 

 Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemler kurma ve çözme çalışması 

yapacağız. 

 Paralarımızla ilgili problem kurma ve çözme çalışmaları yapacağız. 

 Açıya, çevremizdeki modellerden örnekler vereceğiz. 

  Açıyı modelleri ile çizeceğiz. 

 Dik açıya çevremizdeki modellerden örnekler verip çizeceğiz. 

 Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandıracağız. 

 



HAYAT BİLGİSİ 

 Atatürk'ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı 

hizmetleri açıklayacağız. 

 Atatürk'ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla 

ifade edeceğiz.                            

  Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak 

edindiğimiz bilgileri yazılı, sözlü veya görsel yollarla ifade 

edeceğiz.      

 Atatürk'ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması 

arasında bağlantı kuracağız. 

 Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek 

için yapılması gerekenler hakkında fikirler üreteceğiz.  

 Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerliklerini ve 

farklılıklarını belirteceğiz. 

 İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin yaptıklarını araştırarak sunacağız.                                                    

 Hayalimizdeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerimizi sanat yoluyla ifade 

edeceğiz. 

 

 

FEN BİLİMLERİ 

  Gözlemlerimiz sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi 

için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkaracağız. 

  Çevremizdeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları 

şeklinde sınıflandıracağız. 

 Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemleyerek her 

sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark edeceğiz. 

 Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklayacağız. 

 Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade 

edeceğiz. 

  Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı 

sonucunu çıkaracağız. 

  İşitme duyumuzu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının 

yeri hakkında çıkarımlarda bulunacağız. 

 Çevremizdeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde 

sınıflandıracağız. 

 

Bu kazanımların işlenişi sonucunda sorgulayarak ulaşmayı hedeflediğimiz ana fikir: 

“Kitaplar kendimizi keşfetmemize ve ifade etmemize imkan veren birer araçtır.” 

 

 

 



İNGİLİZCE 

Tema bazlı ikinci dil edinimini ‘Farklılıklar’ teması ile 3. ve 

4. ünitelerde de ‘How do things change?’ ünite sorusu ile 

irdelemeye ve öğrenmeye devam edeceğiz. Oxford Discover 2 

kitabımızın 3. ve 4. ünitesi kapsamında maddeler ve özellikleri 

hakkında bilgiler öğreneceğiz. Disiplinlerarası çalışmalarımızı Fen 

Bilimleri dersimiz ile sürdürerek kelime haznemize bir çok yeni 

kelime ve sözcük grubu ekleyecek, neden-sonuç çalışmaları 

yapacak, fiziksel bilim hakkında bilgi verici bir metin ayrıca sevgili 

öğrencilerimizin canlandıracağı bir oyun da okuyarak  okuma becerimizi geliştirmeye destek verme 

amaçlı etkinlikler yapacağız. Geçmiş zamanda verb ‘to be’ fiilinin çekiminin ve olumlu, olumsuz ve 

soru sorma şeklindeki kullanımını öğrenecek ve daha bir çok farklı etkinlikle dinleme, yazma, 

konuşma becerilerimizi geliştirici etkinliklerde yer alacağız. 

21. yüzyıl becerileri olan yaratıcılık, eleştirisel düşünme, birlikte çalışma, ve iletişim içeren 

etkinliklerimiz, 3. ve 4. ünitelerimizde de yine çeşitli etkinlikler ile desteklenecek ve becerilerimizi 

kullanarak bunları geliştirmeye devam edeceğiz. Oyunlar, drama, ünite şarkısı, çizgi karakterler ve 

‘My Mixture Book’ projemiz  ile eğlenirken yaratacılığımızı kullanacak ve dil edinim sürecimize devam 

edeceğiz. Grup çalışmaları ve akran öğrenmesi yöntemlerini kullanarak sınıf içi iletişimimizi dil 

ediniminde kullanacak, bilgilerimizi paylaşarak öğreneceğiz. 

Skills dersi okuma programımızın ikinci kitabı olan  Weather and Seasons 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 

içselleştirmeye ve İngilizce kullanımını genişletmeyi amaçlayacağız. 

Dilbilgisi  Yapıları                                                                             

 Topics 

Simple Past of verb To Be affirmative form  (Was-Were)                                    

 Differences 

Simple Past of verb To Be interrogative and question  form  (Wasn’t –Weren’t) 

 Differences 

Words as nouns and verbs                                                                                  

 Differences 

Contractions (is not=isn’t were, not= weren’t)                                                       

 Differences                                  

Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

www.starfall.com 

http://www.starfall.com/


//learnenglishkids.britishcouncil.org 

//english-4kids.com/ 

www.esl-galaxy.com 

www.mes-english.com 

www.eslgamesworld.com 

 

                                                               REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

● Öğrencilerimize demokratik bir toplum düzeninde birey 

olma, sorumluluk bilinci, iş birliği ve saygı değerlerinin 

kazandırılması amacıyla 13 Ekim Cuma günü seçimlerimizi 

tamamlayarak Öğrenci Yönetim Kurulu’nu okulumuza heyecan 

ve coşkuyla duyurduk. 

● Üçüncü sınıflarda haftada bir gerçekleştirdiğimiz 

rehberlik derslerimizde ‘Duygularımın Farkındayım’ etkinliğini 

başlatacak ve çeyrek dönem boyunca sürdüreceğiz. 

 

● Öğrencilerimizin akademik, duygusal, sosyal gelişimlerini takip etmeye ve değerlendirmeye 

yönelik yaptığımız bireysel öğrenci-veli görüşmelerimize devam edeceğiz. 

 

                                                                                               ÖBG VE ZENGİNLEŞTİRME DERSİ 

● Bilgiyi kullanma, akıl yürütme, mantıklı-eleştirel 

düşünme, var olan bilgiyi yeni bir duruma uyarlama ile ilgili 

etkinlikler, yaratıcılığın ne olduğu ve boyutları üzerine 

çalışmalar yaptık.  

● Seçtiğimiz konular üzerine grupça beyin fırtınası 

yaparken fikirlerimizin çokluğuna (akıcılığına), diğer 

gruplardan farklı olmasına (özgünlüğüne), ayrıntılı olmasına 

(zenginliğine), sınıflandırılabilir ve birbirinden uzak olmasına 

(esnekliğine) özen gösterdik.  

● Önümüzdeki süreçte de ABC bağlama, sudoku, gölge 

bulma, shikaku gibi akıl oyunları üzerinde duracağız.  

● Resfebeler çözeceğiz ve üreteceğiz.  

● Yaratıcılığımıza katkı sağlayacak yeni bir teknik olarak “SCAMPER” uygulamaya başlayacağız. 

 

 

 

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


2. YABANCI DİL 

3. sınıf Almanca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 

●     Günler, aylar, mevsimler konularında kelimeleri tanıma ve 

cümle kurma, 

●     Okul eşyaları konusu kapsamında kelimeleri tanıma ve 

kullanma, 

●     Hayvanlar konusu kapsamında kelimeleri tanıma ve 

kullanma, 

3. sınıf Fransızca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 

●     Günler, aylar, mevsimler konularında kelimeleri tanıma ve cümle kurma, 

●     Okul eşyaları konusu kapsamında kelimeleri tanıma ve kullanma, 

●     Hayvanlar konusu kapsamında kelimeleri tanıma ve kullanma, 

3. sınıf İspanyolca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 

●     Günler, aylar, mevsimler konularında kelimeleri tanıma ve cümle kurma, 

●     Aile konusunda kelimeleri tanıma ve kullanma, 

●     Renkler konusunda kelimeleri tanıma ve kullanma, 

 

 
 

                                          GÖRSEL SANATLAR 

Üçüncü sınıf Öğrencilerimizle Görsel Sanatlar 

Dersimizde, 16 Ekim-17 Kasım 2017 tarihleri arasında, Görsel 

İletişim ve Biçimlendirme öğrenme alanımızın; 

●  Görsel sanat çalışmasını oluştururken ifadeci yaklaşım 

kullanır. (Bayram coşkusu, karne sevinci, spor etkinlikleri vb. 

konularda ki duygularını çalışmalarına yansıtması.) 

kazanımımızdan yola çıkarak;  " 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı "  

●  Ekleme ve çıkarma yoluyla farklı malzemeleri kullanarak 

üç boyutlu çalışmalar yapar. (Atık malzemeler kullanılarak üç 

boyutlu çalışma yapılması sağlanır.) kazanımımızdan yola 

çıkarak  "Üç boyutlu çalışmalar" Görsel sanat çalışmasını oluştururken uygulama 

basamaklarını kullanır. (Beyin fırtınası ile başlayan, tasarlama ve görsel sanat çalışmasını 

oluşturmaya kadar devam eden sürecin bilinmesi ve uygulanması ) 



●   İki boyutlu çalışmasında ön, orta, arka planı tanımlayarak kullanır, kazanımlarımızdan yola 

çıkarak  “ Doğal ve yapay nesnelerle baskı resim çalışmaları” yapacağız. 

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

●       16 Ekim - 17 Kasım tarihleri arasında, yer değiştirme 

hareketleri ünitesi konuları içerisinde; 

● Yürüme , koşma, atlama-sıçrama ile ilgili alıştırmalar yapacağız. 

● Ünite konularına göre belirlenen kazanımlardan, öğrenciler 

temel hareket becerilerini uygularken yol, yön, güç, tempo ve seviyeler 

arası ilişkileri anlamalarını sağlayacağız. 

● 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, çocuklarımıza 

yaşatmak adına her yıl düzenlediğimiz, Cumhuriyet Kupası Oyunlarını 

düzenleyeceğiz.  

● Su sporlarına özgü, yüzme dersinde; serbest teknik ayak vuruşları ve kol hareketlerini 

öğrenip, pekiştirecekler. 

 

 

MÜZİK 

● Rock Band Branşı; çok seslilik konusu ve repertuar çalışmaları 

işlenecek, 

● Keman Branşı; Keman, Yay tutma ve yay çekme çalışmaları, 

● Ritim Branşı; Ritim enstrümanlarını tanıma ve darbuka ve 

bendir tutuşu, çalım ve teknikleri, 

● Çello Branşı; Yay tutma ve Do-Sol-Re-La tellerinde yay çekme 

çalışmaları. 

 

 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

“Bilgisayar Yazılımları” ünitesine devam edeceğiz. 

● Masaüstünü (desktop) tanıyacağız, dosya ve klasör 

görünümlerini değiştireceğiz, hizalama ayarlarını yapacağız. 

● Görev çubuğunu tanıyacağız, görev çubuğu üzerindeki 

simgelerin anlamlarını öğreneceğiz. 

● Fare işlemlerini (tek tıklama, çift tıklama, fare sağ tuşu vb.) 

uygulayacağız. 

● Pencere elemanları üzerinde çalışacağız, görevlerini öğreneceğiz, 

● Dosya ve klasör işlemlerini öğreneceğiz,  



● Klasörleri düzenleyeceğiz (yeni klasör oluşturma, iç içe klasörler 

oluşturma, dosya ve klasörleri taşıma, kesme, kopyalama, yapıştırma, isim 

değiştirme vb.). 

● “Dosyalarımızın Güvenliği” başlığı altında kayıt ortamlarını 

öğreneceğiz.  

● Hafıza, disk, kapasite gibi kavramları tanımlayacağız. 

● Bellek çeşitlerini öğreneceğiz. 

● Dosya ve klasörlerimizi internet ortamında da depolayabildiğimizi öğreneceğiz. 

 

     

                                           SATRANÇ 

●  Temel taktiklerden çatal, şiş ve çifte tehdit temalarını 

öğreneceğiz. 

● Çatal, şiş ve çifte tehdit temaları ile ilgili çeşitli 

kaynaklardan örnekler çözeceğiz 

● Savunma konularını ele alacağız. 

● İstenen taşı koruma ile ilgili örnekler çözeceğiz. 

● Dünyada oynanan güncel turnuvalar hakkında bilgi 

vereceğiz. 

 

                                                                                             YARATICI DRAMA 

   

● Kale oyunu, görsel ve zihinsel hafızayı güçlendirecek 

oyunlar ve egzersizler çalışılacak. 

● Ritimle isim çalışması, öğrencinin topluluk karşısında 

kendine güvenerek kendisini ifade etmesini sağlanacak. 

● Öykü ve olay yaratma, iletişim ve etkileşim kurabilme 

ve kendini ifade etme egzersizleri yapılacak. 

● Anne-çocuk-öğretmen-öğrenci ilişkileri, kendisini 

başkasının yerine koyabilme, dikkatini üstlendiği role 

yoğunlaştırma çalışmaları yapılacak.  

       

 

 

 

 

 

 

 



 


