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Sevgili Velilerimiz 

Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanı 

yaşarken bir yandan da akademik çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.  5 Eylül – 

20 Ekim 2017 tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur. 

 

TÜRKÇE 

05-15 Eylül tarihleri arasında, 

● Tatil anılarımızı yazılı ve sözlü olarak anlattık. 

● Metin çalışması ile kurallarımızı belirledik. 

● Sürece dayalı okuma çalışması olarak “Fedor 

Amca” kitabını okumaya başladık. Bu kitap ile ilgili 

inceleme ve sorgulama çalışmasına başladık. 

● Dilbilgisi çalışmalarına “Ses Bilgisi” konuları ile 

başladık. Ünlü- Ünsüz Harfler, Büyük Ünlü Uyumu 

konularını işledik. 

 

18 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında, 

● Dilbilgisi çalışmaları kapsamında; 

● Sert – Yumuşak Ünsüzler 

● Ünsüz Yumuşaması 

● Paragrafta Konu 

● Ana düşünce 

● Eş anlamlı- karşıt anlamlı sözcükler 

● Sesteş sözcükler 

● Sözcükte anlam 

● Gerçek ve mecaz anlam 

● Terim anlamı taşıyan sözcükler 

● Noktalama işaretleri 

● 5N1K çalışmaları 

● Hikâye unsurları 

● Metnin bölümleri( giriş, gelişme, sonuç) 

● Hece-satır sonuna sığmayan sözcüklerin yazımı 

● Amaç - sonuç tümceleri 

● Tümce 

● Öznel- nesnel yargı tümceleri 

● Sebep-sonuç tümceleri konularını çalışacağız. 

● Metinlerle okuma anlama çalışmalarımıza devam edecek, sözlü ve yazlı 

anlatımlarımızı geliştireceğiz. 

● Sürece Dayalı okuma çalışmalarında “Fedor Amca” kitabını tamamlayacağız. “İkiz 

Gezginle İstanbul’da” kitabını çalışmaya başlayacağız. 



                                                   MATEMATİK 

05 -15 Eylül tarihleri arasında, 

 Açının kenarlarını ve köşesini belirtme. 

 Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterme.                                  

 Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek 

standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklama 

yapılmıştır. 

18 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında, 

 Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; 

dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirleme,                                                         

 Ölçüsü verilen bir açıyı çizme,                                                                                         

 Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol etme,                                                        

 Üçgen kare ve dikdörtgeni isimlendirme,                                                                                     

 Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirme,                                                           

 Köşegeni belirleme,                                                                                                         

 Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırma,                                                                            

 Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirleme,                                                               

 Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirleme,                                                 

 Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizme,               

 Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirleme ve çizme,                                          

 Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak  

şekilde döşeyerek süsleme yapma yapılacaktır. 

 

FEN BİLİMLERİ  

05 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında,  

“Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim” ünitesi kapsamında; 

 İskeletimiz, iskeletin bölümleri ve görevlerini öğrendik. 

 İskeletimizde bulunan kemik çeşitleri konularını işledik. 

 Eklemlerin yapısı ve görevleri, 

 Kaslarımızın yapısı ve görevleri, 

 Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasındaki ilişki, 

 İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlar, 

 Soluk-alıp vermede görevli yapı ve organlar, 

 Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yol, 

 Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı 

olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığı, 

 Doğru soluk alıp verme ve önemi, 

 Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organlar, 



 Kalp tarafından pompalanan kanın dolaştığı damarlar, 

 Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığı yapı konularını işleyeceğiz. 

 

SOSYAL BİLGİLER 

 

“BİREY VE TOPLUM”  öğrenme alanı çerçevesinde 

saygı ve sorumluluk gibi değerlerle kanıt kullanma, zaman 

ve kronolojiyi algılama ile empati kurma gibi becerilerin de 

öğrenciler tarafından edinilmesini amaçlayarak; 

 

05  - 15 Eylül  tarihleri arasında, 

 Sosyal Bilgiler ders içeriğini ve temalarını tanıdık. 

 Sahip olduğu kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek 

kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunmak, kimlik 

belgesinin işlevi ve çeşitleri bilgisi konularını işledik. 

  

18 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında, 

  Kronoloji bilgisi ve Atatürk Kronolojisi, 

  Kendi kronolojilerini oluşturma çalışması, 

  Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanıma, 

 Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyma, 

 Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılama, 

 

“ETKİN VATANDAŞLIK” öğrenme alanı çerçevesinde; 

 Çocuk olarak haklarının farkına varma, 

 Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alma, 

 Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerme konuları işlenecektir. 

 

Bu kazanımların işlenişi sonucunda sorgulayarak ulaşmayı hedeflediğimiz ana fikir: 

“Bir insanın dengeli bir yaşam sürdürebilmesi bilinçli seçimler yapmasına bağlıdır.” 

 

İNGİLİZCE 

05–15  Eylül tarihleri arasında, 

Öğrencilerimizi ‘Okula Dönüş’ temasıyla karşılarken, okul 

konusunda İngilizce öğretmenlerini ve öğretmenlerin 

onları tanıyabilmeleri için ‘All About Me’ etkinlikleri yaptık 

ve eğlenceli dil oyunları oynadık.  

Sınıfta etkili ders yapabilmek için neler gerektiğini hem 

öğrenciden hem de öğretmenden beklenenleri konuştuk. 

Sınıf ve okul kurallarımızı hatırladık ve faydalarından 

bahsettik. Bunun ardından öğretmen ve öğrenciler birlikte sınıf içi anlaşma yaparak “Sınıf 

Kurallarımız” kontratı imzaladılar. 



Bunun yanı sıra öğrencilerimiz yaz tatillerini anlattıkları “Summer Magazine” lerini sınıf içinde 

sunarak arkadaşları ile paylaştılar. 

 

 

18 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında, 

Oryantasyon haftamızın ardından, Language derslerimizde, Oxford Discover 3 kitabımızın 

1. ünitesi kapsamında “Having Fun” adlı okuma parçası okunarak eğlence ve farklı 

kültürlerde insanların  nasıl eğlendiklerini konu alacağız. Fact and Opinion ( Gerçek ve 

Düşünce) arasındaki farkı ayırt etmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra, “Time Words” (Zaman 

Kelimeleri) kullanımı üzerinde durulacaktır.  

2. ünitemizde “The Red Rubber Ball” adlı hikaye okunacak eğlence konusu farklı kültürden 

bir hikayeyle tekrar işlenecek, çeşitli dil oyunları ve sınıf içi çalışmalarla pekiştirilecektir. Bunun 

yanında, soru sorma (wh- questions) sözlü ve yazılı aktiviteler yardımıyla sınıf içerisinde 

tekrar edilecektir.  

Yazma programı kapsamında “Hikaye Yazımı” hakkında bilinmesi gerekenler üzerinde 

durularak, öğrenciler kendi hikayelerini yazacaklardır.  

Skills derslerimizde, okuma kitabımız ‘James and the Giant Peach’  hazırlık olarak okuma 

öncesi grup çalışmaları yapılacak, daha sonra da kitap okunmaya başlayacak ve çeşitli 

aktivitelerle pekiştirilecektir.  

Tüm derslerimizde anlama çalışmalarını yaparken özellikle grup işbirliğine ağırlık veren 

istasyon çalışmalarına ve ikili çalışmalara sıklıkla başvuracağız.   

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

program üzerinden okulda ve evde kitap okuyup, aktiviteler yapabilecekler. 

 

Dilbilgisi Yapıları      Konular 

Adjectives -ed and –ing     Having Fun 

Gerunds (Present tense, questions)    The Red Rubber Ball 

        

Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

www.ouponlinepractice.com 

http://kids.nationalgeographic.com/ 

http://www.eslgamesworld.com/ 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en 

 

 

 

http://kids.nationalgeographic.com/
http://www.eslgamesworld.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Her hafta gerçekleştirilen rehberlik derslerimizde okula 

alışma ve kaynaşmaya yönelik oryantasyon ve ısınma 

çalışmaları yapacağız, ‘4. Sınıftan beklentilerim, Boş 

Zamanları Değerlendirme Bilgi ve Becerileri ve  Alay Etmeye 

Karşı Koyma’ etkinliklerini gerçekleştireceğiz. 

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 

Öğrencilerimizle 05 Eylül- 20 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 - 20Ekim 2017 

tarihleri arasında,  renkli resim tekniklerinden keçeli 

kalemle, Görsel Sanatlarda Biçimlendirme ve Kültürel 

Miras öğrenme alanlarımızın; 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken 

biçimlendirme basamaklarını kullanacağız. 

 Edindiği bilgi ve tecrübelerini görsel sanat 

çalışmasında göstereceğiz. 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken hayal gücünü kullanacağız. 

 Deneyimlerini farklı fikirler, sanat formları ve kültürel temalarla ilişkilendirerek görsel 

sanat çalışması oluşturacağız. 

 Görsel sanat çalışmasında kompozisyon birliğini oluşturmak için seçimler yapacağız. 

 Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini 

kullanacağız. 

(Doku: Gerçek, yapay çeşitlilik)  

 Farklı kültürlerde yapılmış sanat eserlerinin genel özelliklerini karşılaştıracağız. (Türk 

kültürü başta olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika vb. kültürlere ait sanat eserlerinden 

örnekler incelenir.) kazanımlarımızdan yola çıkarak “ Zentangle” çalışmaları yapacağız.  

 

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

      - Yıllık planımız doğrultusunda; Yer Değiştirme Hareketleri 

ünitesi konuları içerisinde  kuvvet, hız ve çeviklik gerektiren 

hareketleri yapacağız. Oynadığı oyunların içindeki hareket 

becerilerini tanımlayacağız. 

 Bu yıl 4. Sınıflarımızla Basketbol, Futbol, Voleybol, Yüzme, 

Badminton, Jimnastik, step-aerobik branşlarından oluşan bir 

program hazırladık. Her çeyrek dönemde değişecek şekilde planladık. 

  Okul takımı çalışmalarına başlayacağız.  

 

     

 

 

 

 

 

 



MÜZİK 

05 – 15 Eylül tarihleri arasında, 

 Yeni öğrencilerle tanıştık.  

 Yıl içinde yapacaklarımızı konuştuk. 

 İstiklal Marşı’nı tekrar ettik.  

 İstiklal Marşı’na saygı konusunu işledik.  

 Törenlerde nasıl davranılacağı ile ilgili sohbet ettik. 

 MEF Marşı’nı tekrar ettik. 

 

           18 Eylül – 20 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: 

● “Bilgisayar Sistemleri” 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. 

○ Yazılımın önemine değindik. 

○ İşletim sistemlerini tanıdık. 

○ Windows işletim sistemini ve özelliklerini inceledik. 

 

18 Eylül- 20 Ekim tarihleri arasında: 

● “Belgelerimi Düzenliyorum” ünitesine giriş yapacağız. 

○ Program ara yüzünü tanıyacağız. 

○ Menüler ve alt menüler üzerindeki bazı butonların görevlerini öğreneceğiz. 

○ Klavye kısa yol tuşlarının ve özel tuşların görevlerini öğreneceğiz. 

○ Belgeye resim ekleyeceğiz ve resim ayarlarını biçimlendirmeyi öğreneceğiz. 

○ Belgeye şekiller ekleyeceğiz ve şekil ayarlarını biçimlendirmeyi öğreneceğiz. 



 


