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29 Ekim haftasında liderlik nedir, liderlerin özellikleri nelerdir, nasıl lider olunur çalışmalarımızı Atatürk'ün 
hayatını inceleyerek yaptık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafik kurallarını Topkapı Trafikte Eğitim Parkına giderek, uygulayarak öğrendik. 

 

 

 

 

 

 

Okuduğumuz kitapları arkadaşlarımıza hikâye haritası oluşturarak; PowerPoint'ten ve kartonlardan 

sunumlar hazırladık ve sunduk. 

 



 

Sevgili Velilerimiz, 

 4 Aralık 2017 -19 Ocak 2018 tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur. 

TÜRKÇE 

● Karşılaştırmaya yarayan ifadeler ile ilgili 

çalışmalar yapacağız. 

● Metin inceleme çalışmaları yapacağız. 

● Okuduklarımızın konusunu ve ana fikrini 

bulacağız. 

● Dinlediğimiz, okuduğumuz ve yazdığımız 

yazılarda sebep sonuç ilişkileri kuracağız. 

● Destekleyici ve açıklayıcı ifadelere örnekler 

vereceğiz. 

● Okuduklarımızda gerçek ve hayal ürünü olan 

ifadeleri ayırt edeceğiz. 

● Adların özellikleri ile ilgili çalışmalar yapacağız. 

● Yazılarımızda noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanacağız.(kesme işareti) 

● Tebrik kartı yazma çalışmaları yapacağız. 

● Yazılarımızda imla kurallarını uygulayacağız. (büyük harflerin kullanıldığı yerler) 

● Adların durumu (ismin halleri) ile ilgili çalışmalar yapacağız. 

● Metnin bölümleri ile ilgili çalışmalar yapacağız. 

● Olayları oluş sırasına göre yazacağız. 

● Yarım bırakılan bir öyküyü tamamlama çalışmaları yapacağız. 

● Sonuç bölümü verilmeyen bir hikâyeyi tamamlama çalışmaları yapacağız. 

● Özet çıkaracağız. 

● Tekrar ve pekiştirme çalışmaları yapacağız. 

 

MATEMATİK 

 Açıya, çevremizdeki modellerden örnekler vereceğiz. 

 Açıyı modelleri ile çizeceğiz. 

 Dik açıya çevremizdeki modellerden örnekler 

vereceğiz ve çizeceğiz. 

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

sınıflandıracağız. 

 En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi 

yapacağız. 

 İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma 

işlemleri yapacağız. 

 10‟un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10‟un katı olan en çok üç basamaklı 

doğal sayıları zihinden çıkaracağız. 

 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri kurup 

çözeceğiz. 



 100 içinde 6'şar, 7'şer, 8'er ve 9'ar ileriye doğru sayacağız. 

 Çarpım tablosunu oluşturacağız. 

 Eldeli çarpma işlemini yaparak, eldenin ne anlama geldiğini açıklayacağız. 

 Çarpımları 1000‟den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla 

çarpma işlemi yapacağız. 

 En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa 

yoldan çarpacağız. 

 Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri kurup çözeceğiz. 

 Bir problemle ilgili veri toplayacağız. 

 Şekil grafiği oluşturacağız. 

 Şekil grafiğini yorumlayacağız. 

 Çetele ve sıklık tabloları oluşturacağız. 

 Dik açıya çevremizdeki modellerden örnekler verip çizeceğiz. 

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

 

                                                     HAYAT BİLGİSİ 

● Okulumuzun ve sınıfımızın krokisini çizeceğiz. 

● Okulumuzun tarihi hakkında araştırma yapacağız. 

● Okula geliş ve gidişlerimizde kendimizin ve 

başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik 

kurallarına uyacağız. 

● Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirteceğiz. 

● Evimizi yön ile ilgili temel kavramları kullanarak 

bildiğimiz yere göre tarif edeceğiz. 

● Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları 

merak edip araştıracağız. 

● Ülkemizi, tıpkı evimiz ve okulumuz gibi bir "yuva" 

olarak kabul edeceğiz. 

● Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri 

arasında bir benzerlik görüp; evin bütünlüğü ile Türkiye'nin bütünlüğü arasında 

bağlantı kuracağız. 

● Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanıp; nesnelerin 

müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi 

kavrayacağız. 

● Yaşadığımız yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırıp; bunlar arasındaki 

benzerlik ve farklılıkları ayırt edeceğiz. 

● Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için 

izleyeceğimiz aşamaları planlayacağız. 

● Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul ederek  

karşılaşabileceğimiz eleştirilere açık olacağız. 

● Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak,  yenilikleri deneme cesareti 

göstereceğiz ve bundan zevk alacağız. 

● Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak 

gösterip, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştıracağız. 

● Farklı hava koşullarının trafikteki etkilerini açıklayacağız. 



● Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak 

bulgularını sınıfta sunacağız. 

● Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştıracağız. 

 

 

                                                            FEN BİLİMLERİ 

● Hareket eden varlıkları gözlemleyerek hareket 

özelliklerini ifade edeceğiz. 

● İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek 

keşfedeceğiz. 

● İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran 

cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti 

tanımlayacağız. 

● Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep 

olabileceği tehlikeleri tartışacağız. 

 

 

 

Tüm bu kazanımların sonucunda öğrencilerimizle “Bulunduğumuz Mekan ve Zaman” 

teması altında sorgulamalar yaparak insanlığın keşifleri ve göçleri, keşif ve göçlerdeki 

değişimler, keşif ve göçlerin etkilerini sorgulayarak araştırma becerilerimizi daha da 

geliştirerek bağlılık ve şevk tutumlarını da öğrendiklerimize entegre ederek “İnsanlık keşif ve 

göçler sonucunda sürekli değişime uğramıştır.” ana fikrine ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu 

hedef doğrultusunda; keşif ve kaşif arasındaki farklılıkları belirleyerek kaşiflerin hayatları ile 

ilgili araştırmalar yapacağız. Grup çalışmaları yaparak, kaşif ve keşifler ile ilgili belgeseller, 

filmler ve sunumlar izleyerek keşiflere neden olan farklılıklar sorgulamayı planlıyoruz. 

 

 

 

   İNGİLİZCE 

 

Oxford Discover kitabımızın 6. ünitesini kapsayan 

“How are things different now from long ago?” sorusu ile 

geçmiş ve günümüzü karşılaştırarak, geçmiş zamanda 

konuşma ve yazmayı öğreneceğiz. Okuma-anlama 

becerilerimizi geliştirmek için geçmişten günümüze 

ulaşımın nasıl değiştiğini anlatan bilgilendirici bir metin ve 

yine geçmişi anlatan kurgu bir hikaye okuyarak, 

hikayelerde sıralama yapmayı öğreneceğiz. Ailemizden 

biriyle geçmişle ilgili bir röportaj gerçekleştirerek geçmiş 

zamanda soru sorma becerilerimizi geliştireceğiz. Yazma programı dahilinde geçmişle 

günümüz arasındaki farklılıkları anlatan bir yazma çalışması yaparak, geçmiş zamanlı 

düzenli fiillerin kullanımını destekleyeceğiz. Bu ünitelerin sonunda ise gerçek yaşamla 

bağlantı kurarak farkındalık yarattığımız „All About Differences - Farklılıklar‟ temasını 

tamamlamış olacağız. 



 Tema temelli dil edinim programımız daha sonra „All About Earth and People Around Us 

- Dünyamız ve Çevremizdeki İnsanlar‟ teması ile 7 ve 8. ünitelerimizi kapsayan “When do we 

use subtraction?” sorusu ile devam edecek.  Disiplinlerarası çalışmalar dahilinde konumuzu 

matematik ile birleştirerek, çıkarmalar hakkında bilgilendirici bir metin okuyup, kelime 

haznemize bir çok yeni kelime ekleyecek, İngilizce toplama-çıkarma yapacak, sayılarla ilgili 

eğlenceli ve farklı çalışmalar yaparak, günlük hayat ve etrafımızda olan bitene dair 

farkındalıklarımızı arttıracağız. Bu ünitelerimizde yine geçmiş zamanlı dil kullanımına devam 

ederek, düzensiz fiilleri öğrenecek ve soru-cevap çalışmalarıyla konuşma becerilerimizi 

geliştireceğiz. Ayrıca bir fabl okuyarak, hikayelerin başlangıç, orta ve son bölümlerini 

belirlemeyi öğrenecek  ve hikaye ile ilgili geçmiş zamanlı evet/hayır soruları ve wh- (5n1k) 

soru çalışmaları ile düzensiz fiillerin kullanımını pekiştiriyor olacağız.  

 Skills dersimizde önümüzdeki dönemde “The Broken Roof” kitabımızı tamamladıktan 

sonra düzenli ve düzensiz fiilleri kullanarak geçmiş zamanda yazmayı öğreneceğiz. Bunun 

yanında paragraf yazma ve hikayeleri özetlemek için sıralama sözcüklerini kullanarak yazma 

becerilerimizi de geliştireceğiz. Sınıf içinde iki kitap okuyor olacağız. Bunlardan biri The 

Broken Roof adlı hikaye kitabı, diğeri ise How to be a friend adlı kurgu olmayan bir 

bilgilendirici metin kitabı. Ayrıca İngilizce konuşma becerilerimizi geliştirmemize yardımcı 

olacak drama ve sunum etkinliklerine katılarak özgüvenimizi geliştirme fırsatına da sahip 

olacağız. Bug Club online okuma portalı üzerinden bağımsız okuma programı olan “reading 

for pleasure” (zevk için okuma) programına devam ederek İngilizce becerilerimizi 

geliştirmeye devam edeceğiz. 

Themes 

All About Differences 

All About Earth and People Around Us 

Dilbilgisi  Yapıları                                                                                             

Simple Past of Regular Verbs (wash-washed, play-played...)                                    

Simple Past of Irregular verbs (eat-ate, go-went...) 

Simple Past Questions (Did you go...?/ What did Bandar do...?) 

Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

www.starfall.com 

www.learnenglishkids.britishcouncil.org 

www.english-4kids.com/ 

www.esl-galaxy.com 

www.mes-english.com 

www.eslgamesworld.com 

www.tumblebooks.com (username:mefis/ password:books) 

http://www.starfall.com/
http://www.starfall.com/
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/
http://www.tumblebooks.com/


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Bireysel Görüşmeler 

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici 

rehberlik çalışmaları çerçevesinde yapılandırılmış 

görüşmelerimize başladık. Öğrencilerimiz ile yapılan 

bireysel görüşmelerimizde amaç, öğrencimizin 

yaşantısındaki değişkenleri takip etmek ve kendi yaş 

düzeyine uygun gelişim görevlerini yerine getirirken onlara 

destek vermektir.  Öğrenci ve velilerimizle yapılan 

görüşmeler sonucunda öğrencimizin gelişimiyle ilgili 

velilerimizle birlikte hedefler koyarak bu hedefler 

doğrultusunda öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler: 

● „‟Arkadaşlarımla Konuşurken Özen Gösteririm ve Nazik Davranırım‟‟,„„Bu Durumda Ne 

Hisseder?‟‟, ‟‟Eşyaların şikayetleri/kime başarılı denir‟‟, „‟Boş zamanları değerlendirme 

Becerileri‟‟, „‟Satıcı olsaydım‟‟, „‟ Hangisi Uyar‟‟ ve„‟Düşünüp çözelim‟‟ etkinliklerini 

gerçekleştireceğiz. 

● ÖBG Projesi (Öğrenme Becerileri Geliştirme Projesi) çalışmalarına devam edeceğiz. 

 

Sosyal Sorumluluk Projesi: 

● Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ve  Okul Aile Birliği iş birliğinde,  sosyal 

sorumluluk projeleri kapsamında çocuklarımızda yardımlaşma, paylaşma ve 

dayanışma duygularını; empati becerisini geliştirmek ve çocuklarımızın çevrelerine 

karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla “Dilek Ağacı Projesi” ni 

gerçekleştireceğiz. 

 

Akran Dayanışması Projesi 

● Akran Dayanışması Projesi kapsamında “Kutu Oyunları” etkinliğini gerçekleştireceğiz. 

 

Velilere Yönelik Çalışmalar: 

● Velilerimiz ile „‟Düşünme Becerileri‟‟ Konulu 4 haftalık grup çalışmasını 

gerçekleştireceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 



2. YABANCI DİL 

3. sınıf Almanca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 
●     “Yeme-içme” konusuyla ilgili yeni Almanca kelime ve 

kalıpları öğrenme, 
●    “Yemek” fiilini cümle içinde kullanma, 
●     Hayvanlar konusu kapsamındaki yeni Almanca 
kelimeleri cümleler içinde kullanma, 
●    “Aile” konusu kapsamında, tanıtım cümleleri kurma, 
 

3. sınıf Fransızca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 
●       “Yeme-içme” konusu çerçevesinde öğrenilen kelimeleri cümleler içinde kullanma, 

●     “Yemek” fiilini cümle içinde kullanma, 
●     “Sevdiği ve sevmediği” şeylerden bahsetme, 
●     “Kıyafetler” konusu çerçevesinde öğrenilen kelimeleri cümleler içinde kullanma, 
 

3. sınıf İspanyolca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 
●      “Aile” konusu kapsamında, tanıtım cümleleri kurma, 
●     Hayvanlar konusu kapsamındaki yeni İspanyolca kelimeleri cümleler içinde kullanma, 
●     “Yeme-içme” konusuyla ilgili yeni İspanyolca kelime ve kalıpları öğrenme, 
●     “Yemek” fiilini cümle içinde kullanma, 

 

 

 

           

                                                   GÖRSEL SANATLAR 

● 3. sınıf öğrencilerimizle 04 Aralık 2017 – 19  

Ocak 2018 tarihleri arasında,  

Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme alanımızın; 

●   Ekleme ve çıkarma yoluyla farklı malzemeleri 

kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar, (Ahşap, 

metal, kumaş, atık vb. malzemeler kullanılarak üç 

boyutlu çalışma yapılması sağlanır.) kazanımımızdan 

yola çıkarak;  “Yeni yıl süslemeleri"  çalışmaları 

yapacağız. 

●   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; “Renkli resim teknikleri “Hayalimdeki araba” 

“İstanbul Yaşadığım Şehir" konularında çalışmalar yapacağız. 

Sanat Eleştirisi ve Estetik öğrenme alanımızın; 

●  Portre, peyzaj, natürmort ve betimsel sanat eseri örneklerini inceler. 

●   Sanat eserinde kullanılan sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini gösterir.  

●  İncelediği sanat eseri hakkındaki yargısını ifade eder. (Tanımlama, çözümleme, 

yorumlama, yargı) Sanat alanındaki etik kuralları bilir, kazanımlarımızdan yola 

çıkarak; "Sanat eseri inceleme" çalışmaları yapacağız. 

● Sanat eseri ve sanat değeri olmayan nesneler arasındaki farkları ifade eder. 



●  Sanat eserinin bir değere sahip olduğunu fark eder.(Sanat eserinin öğrenci 

seviyesine göre duyuşsal, ekonomik, politik, tarihî ve bunun gibi unsurlar açısından 

değerlendirilmesi.) Kazanımlarımızın uygulamalı eğitimini SAKIP SABANCI Müzesi‟ne 

yapacağımız gezi ile gerçekleştireceğiz. 

 

              OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

●  Yıllık plan doğrultusunda; Yer değiştirme 

hareketleri, dengeleme hareketlerini ve nesne 

kontrolü gerektiren hareketleri alan farkındalığı ve 

hareket ilişkileri ünitesi konuları içerisinde yer alan 

(yuvarlanma-tırmanma, ağırlık aktarma-atlama 

konma, başlama-durma, dengeli oturma, itme-

çekme) ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Bu 

çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştirip, ayrıca su 

sporlarına özgü ilke ve kuralları bilerek uygulamayı öğrenir. 

● Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, Çeviklik (çabukluk) 

hareketleri çabuk yapabilme özelliğidir ve özellikle yön değiştirmeler sırasında ani 

yavaşlama ve yeniden hızlanmayı içerecek, öğrencilerden temel hareket becerilerini 

uygularken yol, yön, güç, tempo ve seviyeler arası ilişkileri göstermelerini 

bekleyeceğiz. Öğrencilerin dengeleme hareketlerini öğrenme anahtarındaki kriterlere 

uygun olarak yapmaları sağlanacaktır. 

 

 

MÜZİK 

 Keman: Enstrümanı doğru tutma ve doğru yay 
çekme çalışmaları yapacağız. Kök yay, orta yay, uç yay 
kavramlarını öğrenerek boş tel çalışmaları yapacağız.  

 Çello: Enstrümanı doğru tutma ve doğru yay çekme 
çalışmaları yapacağız. DO-SOL-RE-LA telleri üzerinde yay 
çalışmaları yapacağız. Fa anahtarını tanıyarak solfej 
okuma çalışmaları yapacağız.  

 Pop orkestra: Repertuar çalışmaları yapacağız. 
Shape of you, İstanbul da Sonbahar şarkılarını akor ve 
ritim kalıpları ile öğreneceğiz.  

 Ritim:1‟lik 2‟lik ve 4‟lük ritim kalıpları öğreneceğiz. 
Öğrendiğimiz ritim kalıplarını perküsyon aletleri ile çalarak 
seslendireceğiz. 

 

 

 

 

 



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

 “Uzaktaki Bilgiler” ünitesine giriş 

yapacağız. 

 İnternetin ne olduğunu öğreneceğiz. 

 İnternet tarayıcı programlarını 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, 

Safari) tanıyacağız. 

 İnternet tarayıcı programları 

üzerindeki butonların (ileri, geri, sayfa 

yenileme, ana sayfa, sekme, arama 

motoru, adres satırı) görevlerini 

öğreneceğiz. 

 E-mail‟in (Elektronik Posta) ne olduğunu 

öğreneceğiz. 

 Google arama motorunu kullanarak bilgiye 

ulaşma tekniklerini öğreneceğiz. 

 Google arama motorunu kullanarak belirli bir konuya yönelik metin, görsel, 

video vb. aramalar yapacağız. 

 İnternet üzerinde paylaşımda bulunurken nelere dikkat etmemiz gerektiği 

üzerinde konuşacağız. 

● “Belgelerimi Düzenliyorum” ünitesine giriş yapacağız. 

 Kelime işlem programı (Word 2016) programının 

ara yüzünü tanıyacağız. 

 “Giriş” sekmesi altındaki “Yazı Tipi” ve “Paragraf” 

bölümlerinden yazı biçimlendirme ayarlarını 

değiştirmeyi öğreneceğiz. 

 Belgemize resim, küçük resim, şekil ekleyeceğiz. 

 Belgemize eklediğimiz nesnelerin (resim, küçük 

resim, şekil) ayarlarını “Biçimlendirme” sekmesi altından değiştirmeyi 

öğreneceğiz. 

 

                              SATRANÇ 

● İstenen taşı kaçma ve koruma konularını 

işleyeceğiz. 

● Savunma ile ilgili sorular çözeceğiz. 

● İstanbul genelinde oynanan güncel turnuvalar 

hakkında bilgi vereceğiz. 

● Rok yapma kurallarını ele alacağız. 

● Notasyon yazmayı ve okumayı öğreneceğiz. 

Notasyon: Hamlelerin düzenli olarak yazılması 

● Piyon terfisini kurallara uygun yapmalarını 

sağlayacağız. 

 



YARATICI DRAMA 

 Duygu çalışması-rol oynama-imajinasyon (gözlem) 
çalışması-motor kaslarının gelişmesini çalışacağız. 

 Gözlem yapma becerisi kazanacağız. 
 Grup etkinliklerinde aktif oynayacağız. 
 Grupta sorumluluk almakta istekli olacağız. 

 Küçük kaslarını kullanarak belirli bir hareketi belirgin 
hale getireceğiz. 
       

 

 

 

                             ÖBG VE ZENGİNLEŞTİRME DERSİ 

 SCAMPER Tekniğini kullanmaya devam ederek şemsiye 
nesnesi üzerinde çalışacağız. Masalların öğelerini SCAMPER 
tekniğinin istediğimiz basamaklarını kullanarak değiştirip yeni 
masallar oluşturacağız. 

 İçinde yaşayacağımız karavanı tasarlama ve insanlığa 
faydası olacak bir robot tasarlama etkinliklerini yapacağız. 

 Synectics (Benzeşim) Tekniğiyle analoji kurmayı 
öğreneceğiz. 

 Grupça Pentomino oynayacağız. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


