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NELER YAPTIK? 

 

 

 

 

 

 

 

Açılar konusunda doğru açı ile tam açıyı ayırt edebilmek için deve- cüce oyununa benzer, “doğru açı - 

tam açı “ oyunu oynadık. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Solunum sistemi konusunda akciğer modeli yaptık. 

 

 

 

 

 

 

 

Destek ve hareket sistemi konusunda iskeletlerimizi süsledik ve iskelet modasını gerçekleştirdik. 



Sevgili Velimiz, 

23 Ekim – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında yapacaklarımızı bilgilerinize sunuyoruz.  

TÜRKÇE 

Türkçe dersimizde süreç okuma çalışması kapsamında Betül 

Avunç’un “İkiz Gezginler” kitabını okuyacağız. Kitap ile birlikte mitoloji 

ve efsane hakkında bilgi edinmeleri, kelime hazinelerini geliştirmeyi,   

okuduklarını doğru yorumlamayı, yaşadıkları şehir İstanbul’un tarihini 

ve kültürünü tanımaları hedefliyoruz.  

 

Bununla birlikte Türkçe dersinde;    

 Tümce bilgisi 

 Şiirde Konu – Ana Duygu 

 Öznel- nesnel yargı tümceleri 

 Sebep-sonuç tümceleri 

 Önem belirten ifadeler 

 Metnin bölümleri (giriş, gelişme, sonuç) 

 Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler 

 Amaç - sonuç tümceleri 

 Büyük harflerin yazılışı 

 Yazma çalışması 

 Alfabetik sıralama 

 Karşılaştırmalı ifadeler 

 Kısaltmaların yazımı  

 Deyimler konuları işlenecektir.  

MATEMATİK 

● Sütun grafiği oluşturmayı ve yorumlamayı öğreneceğiz. 

● Doğal sayılarla toplama işlemi yapacağız. 

● Toplama işleminin sonucunu tahmin etmeyi ve tahmini gerçek 

sonuç ile karşılaştırmayı öğreneceğiz. 

● Dört basamaklı doğal sayıları 100 ün katlarıyla zihinden 

toplamayı öğreneceğiz. 

● Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözmeyi ve kurmayı 

öğreneceğiz. 

● Dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemi yapmayı öğreneceğiz. 

● İki doğal sayının farkını tahmin etmeyi ve sonucu gerçek sonuçla karşılaştırmayı 

öğreneceğiz. 

● Üç basamaklı doğal sayılardan 100 ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarmayı 

öğreneceğiz. 

● Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözmeyi ve kurmayı 

öğreneceğiz. 

● Kare ve dikdörtgenin kenar ve açı özelliklerini öğreneceğiz. 

● Köşegeni öğreneceğiz. 

● Üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandıracağız. 

● Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirleyeceğiz. 

● Atatürk’ün ölçme birimlerine getirdiği yeniliklerin gerekliliği öğreneceğiz. 



● Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını 

öğrenip, milimetre- santimetre, santimetre- metre dönüşümlerini yapacağız. 

● Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözeceğiz. 

● Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyı çarpma 

işlemi yapacağız. 

● Çarpım tablosu öğreneceğiz. 

● En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpmayı 

öğreneceğiz. 

 

 

                                                      SOSYAL  BİLGİLER 

Sosyal bilgiler dersinde aile birliğine önem verme, kültürel 

mirasa duyarlılık ve vatanseverlik gibi değerlerle kanıt kullanma, 

zaman ve kronolojiyi algılama ile değişim ve sürekliliği algılama 

becerileri ile doğal çevreye duyarlılık değeriyle mekânı algılama, 

harita kullanma, konum analizi, tablo, grafik, diyagram çizme ve 

yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi 

sağlayacağız. 

 Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden 

yararlanarak ailesinin geçmişine dair soyağacı oluşturma, 

 Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verme, 

 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini 

kavrama, 

 Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunma,   

 Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizme,  

 Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt etme, 

 Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli 

grafiklere aktarma, 

 Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunma, 

 Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapma konularını çalışcacağız. 

 

                                                            FEN BİLİMLERİ 

“Maddeyi Tanıyalım” ve “Kuvvet” ünitesi kapsamında araştırma ve 
dönüşümlü düşünme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu 
bağlamda bu ünitede aşağıdaki kazanımlar ele alacağız. 

 Kuvvet, 

 Mıknatısı tanıma, 

 Mıknatısın etki ettiği maddeleri tanıma, 

 Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanları, konularını 

işleyeceğiz.  

 Maddenin hâllerini, 

 Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırma, 

 Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçmeyi ve karşılaştırma, 



 Ölçülebilir özellikler kullanarak maddeyi tanımlama, 

 Kütlesi ve hacmi olmayan olguların (Ör: ışık, ısı, gölge vb.) madde olmadığının 

bilgisini, 

 Maddelerin ısınıp-soğumasına yönelik deneyler tasarlamayı ve yapma, 

 Madde ve cismi tanımlama, 

 Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırmayı ve aralarındaki farkları 

açıklama, 

 Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapmayı ve sonuçları 

yorumlama, 

 Hâl değişimlerinden erime ve donma konularını işleyeceğiz. 

 

Tüm bu kazanımların sonucunda öğrencilerimizle “Bulunduğumuz Zaman ve Mekan” teması 
altında sorgulamalar yaparak seyahat türlerini, seyahatlerden edinebileceklerimizi, diğer 

kültürleri-uygarlıkları tanımayı ve iyi bir gezgin olmayı sorgulayarak araştırma ve düşünme 
becerilerimizi daha da geliştirerek şevk ve merak tutumlarını da öğrendiklerimizi entegre 

ederek “Seyahat etme insanın vizyonunu değiştirmesi ve geliştirmesi için bir fırsattır.” 
ana fikrine ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

 

 

İNGİLİZCE 

  3. ve 4. ünitelerimizde ise disiplinler arası çalışmalarımızı 
sosyal bilgiler dersimiz ile sürdürerek kelime haznemize birçok yeni 
kelime ve sözcük grubu ekleyecek, bir metinde olayların sıralanışı ve 
detayları bulma çalışmaları yapacağız. Hindistan’dan Amerika Birleşik 
Devletleri’ne taşınan Sati adlı bir kızın arkadaşına yazdığı mektupları 
ayrıca insanların hangi sebeplerle başka şehir ya da ülkelere 
taşındıklarının anlatıldığı bir dergi makalesi okuyarak  okuma 

becerimizi geliştirmeye yönelik etkinlikler yapacağız. Şimdiki ve  geçmiş zamanda ‘can-could’ 
kalıplarının olumlu/ olumsuz şekildeki kullanımlarını ve Present Real Conditional yapısının 
kullanımını öğreneceğiz. 

Dil oyunları, drama, ünite şarkısı, Writing Portfolio çalışmaları ve ‘Making a Poster’ 
projemiz  ile eğlenirken yaratacılığımızı kullanacağız. Grup çalışmaları ve akran öğrenmesi 
yöntemlerini kullanarak sınıf içi iletişimimizi dil ediniminde kullanacak, bilgilerimizi paylaşarak 
öğreneceğiz. 

Okuma programımızı destekleme amacıyla başladığımız Thumblebooks online kütüphaneye 
devam edecek ve okuma sonrası çalışmalarla öğrencilerimizin anlama becerilerini 
destekleyeceğiz. 

Skills dersinde kullandığımız kitabımız ‘James and the Giant Peach’ kitabını kelime bilgisini 
geliştirme, okuma ve anlama aktiviteleri yaparak, okuma öncesi, okurken ve okuma sonrası 
şeklinde çeşitli aktiviteler yaparak language dersimizde işlediğimiz konuları sıklıkla 
pekiştirerek içselleştirmeye ve İngilizce kullanımını genişletmeyi amaçlayacağız. 

 

Dilbilgisi  Yapıları                          Topics 

can- could                                                                  Fun in New Places 
Present Real Conditional (If, When)                            Fun in New Places 



Faydalanacağınız web sitesi 

www.tumblebooks.com 

 

   REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

 Okulumuzda demokrasi kültürünün yaşanması ve 
öğrencilerimizin okul yönetiminde söz hakkı olması adına yapılan 
‘Öğrenci Yönetim Kurulu’ seçimleri ile öğrenci yönetim kurulu 
başkanı, başkan yardımcısı ve sınıf temsilcileri öğrencilerin vermiş 
olduğu oylar ile oluşturduk. Cuma günü yapılan törende Öğrenci 
Yönetim Kurulu Üyeleri coşkuyla tüm okula duyuruldu.  

 Dördüncü sınıf düzeyinde rehberlik derslerinde; başarının 
basamakları, planlı çalışmak, kendi reklamım, alay etme etkinliklerini 
gerçekleştireceğiz. 

 ‘Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 
yapılandırmış olduğumuz bireysel görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. 

 Farklı sınıf düzeylerinden olan öğrencilerin birbirini tanımaları, okul içi sosyal ilişkilerin 
geliştirilmesi, öğrenciler arasında okul ruhu ve ortak bilincin oluşturulması, öğrenciler 
arasındaki olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet...) önlenmesi, saygı- sevgi- 
hoşgörü ile sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi amacıyla  ‘Akran 
Dayanışması Projesi’ ni gerçekleştireceğiz. 1.sınıf öğrencileri 3. sınıf öğrencileri ile 
2. sınıf öğrencileri de 4. sınıf öğrencileriyle özelliklerine göre eşleştirilerek okul 
ağabey, abla ve kardeşi olarak belirleyeceğiz. Yıl boyunca çocuklar değişik 
etkinliklerle bir araya gelerek  ve ortak paylaşımlarda bulunarak öğrencilerin 
kaynaşmaları sağlanacağız. Böylece hem kardeş hem de ağabey-abla olma 
duygularının aynı anda yaşayacağız. 

 Aralık ayında Velilere yönelik “Düşünme Becerileri” konulu 4 haftalık grup 
çalışmasını gerçekleştireceğiz. 

 

 

2. YABANCI DİL 

Dördüncü 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 çalışmaları yapacağız. 

Dördüncü 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 çalışmaları yapacağız. 

Dördüncü sınıf İspanyolca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 

http://www.tumblebooks.com/


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

●     Aile konusunda kelimeleri tanıma ve kullanma, 

●     Renkler konusunda kelimeleri tanıma ve kullanma çalışmaları yapacağız. 

 
 

                                                      GÖRSEL SANATLAR 

 Dördüncü sınıf öğrencilerimizle görsel iletişim 
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",  

 "Örüntü kavramını” görsel sanat çalışmasını 
oluştururken uygulama basamaklarını kullanma. 
(Beyin fırtınası ile başlayan, tasarlama ve görsel 
sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden 
sürecin bilinmesi ve uygulanması) 

 Kolaj tekniğini öğrenerek İki boyutlu yüzey 
üzerinde derinlik etkisi yaratma. (Oluşturulan biçimlerle derinlik etkisi sağlamak için 
üst üste yerleştirme, ölçüde değişiklik ve kompozisyonda yer değişikliği kullanılır.) 

  On Kasım Atatürk’ü Anma Günü adına baskı, stencil yöntemini kullanarak baskı 
yöntemini kavramaya yönelik çalışmalar yapacağız. 

 
  

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

● 23 Ekim – 22 Aralık 2017 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 

““Belgelerimi Düzenliyorum” ünitesine devam edeceğiz. 

● Sayfaya metin kutusu ekleyeceğiz. Metin kutusunu 

biçimlendirme ayarlarını öğreneceğiz. 

● Sayfa yapısını düzenleme ayarlarını öğreneceğiz. 

Sayfaları yatay ve dikey olarak yönlendireceğiz. Kenar boşluğu 

ayarlarını değiştirmeyi, sayfaya alt ve üst bilgi eklemeyi 

öğreneceğiz. 

● Sayfamıza tablo ekleyeceğiz. 

● Tablo biçimlendirme ayarlarını değiştirmeyi öğreneceğiz. 

● Kelime işlem programında hazırladığımız bir sayfayı yazdırmayı ve 

yazdırırken gerekli olan ayarlamaları yapabilmeyi öğreneceğiz. 

● “Belgelerimi Düzenliyorum” ünitesini sonlandırırken, öğrendiğimiz 

bilgileri kullanmayı gerektiren proje çalışmaları yapacağız. Sınıf 

ortamında gruplar halinde araştırmalar yapacak ve raporlarını 

hazırlayacağız. 

● Bu ünitemizi bitirmiş olacağız. 

 

 

 

 

 



 


