
 

4. SINIFLAR 

III. VELİ BÜLTENİ  

04 ARALIK 2017 – 19 OCAK 2018 

2017–2018 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



NELER YAPTIK? 

 

 

 

Üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamının 180 derece olduğunu kendi oluşturduğumuz 

farklı üçgenlerle yaparak öğrendik. 

 

 TÜYAP Kitap Fuarı‟nda yeni bir kitap tanıştık. Merakla okumayı bekliyoruz.  

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında 4. sınıflar olarak “Sen Vardın Cumhuriyet” şiirini söyledik. 

 



Sevgili Velimiz, 

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

TÜRKÇE 

Türkçe dersinde “Gezegeni Paylaşıyorum” ünitesi kapsamında 
Çıtır çıtır Felsefe Serisi “Savaş  ve Barış” kitabı okunacak kitap ile ilgili 
çalışmalar yapılacaktır.  

Süreç okuma çalışmasında “Bunun Adı Findel” kitabı sınıfta 
öğrencilerle eş zamanlı olarak okuyarak kitap ile ilgili okuma anlama ve 
yazma çalışmaları yapacağız. 

        Bununla birlikte Türkçe dersinde; 

 Karşılaştırmalı İfadeleri, 

 Duygusal, Abartılı İfadeleri, 

 Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeleri, 

 Deyimler 

 Sürece dayalı okuma 

 Kısaltmaların yazımı  

 Adları 

 Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeleri 

 Ön adları  

 Kök ve ek kavramını 

 Basit – Bileşik – Türemiş Sözcükleri öğreneceğiz.  

 

MATEMATİK 

 Atatürk‟ ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin 
gerekliliğinin  nedenlerini,                   

 Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin 
kullanım alanlarını, 

 Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre 
arasındaki ilişkileri,                                                

 Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade etmeyi, 

 Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin etme ve tahminini ölçme 
yaparak kontrol etmeyi, 

 Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayı ile çarpma 
işlemi yapmayı,               

 Çarpma işleminde sayıların birbirleri ile çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu 
değiştirmediğini göstermeyi,    

 En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal 
sayılarla kısa yoldan çarpmayı,       

 En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 1000 ile zihinden çarpmayı,   

 En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpmayı,       

 En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin etmeyi ve tahminini işlem 
sonucu ile karşılaştırmayı, 

 Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirlemeyi,      

 Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara bölmeyi, 



 Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 1000'e 
kısa yoldan bölmeyi, 

 Bir bölme işleminin sonucunu tahmin etmeyi ve tahminini işlem sonucu ile 
karşılaştırmayı işleyeceğiz.                              

 Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri, doğal sayılarla çarpma ve bölme 
işlemi gerektiren problemleri çözmeyi ve kurmayı hedefliyoruz. 
            

 

                                                      SOSYAL  BİLGİLER 

Yönler ile doğal ve beşerî unsurlara yakınlık, uzaklık 
açısından konum analizi, doğal ve teknolojik yön bulma 
yöntemlerini kullanarak, öğrenciler yön bulma çalışmaları 
yapacaklardır. Öğrencilerin yakın çevrelerini tüm unsurlarıyla 
birlikte tanımaları hedeflenmektedir. Gözlem yaparak,  hava 
olaylarını grafik üzerine aktarırlar. Türkiye‟nin “Siyasi ve Fiziki 
Haritası” öğrencilerle birlikte incelenerek ve harita üzerinde 
çalışılacağız. 

Bununla birlikte Sosyal Bilgiler dersinde;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

● Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunmayı,   
● Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizmeyi,  
● Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt etmeyi, 
● Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli 

grafiklere aktarmayı, 
● Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunmayı, 
● Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapmayı,          
● Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklamayı, 
● Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtmayı işleyeceğiz.                            

 

                                                            FEN BİLİMLERİ 

● Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırmayı, 
Not: Gazların kütle ve hacimleri bu yaş grubunda verilmez. 

● Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlamayı, 
● Kütlesi ve hacmi olmayan olguların (Ör: ışık, ısı, gölge vb.) 

madde olmadığı belirtmeyi, 
● Maddelerin ısınıp-soğumasına yönelik deneyler tasarlama ve 

yapmayı, 
● Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney 

yapmayı ve sonuçlarını yorumlamayı, 
● Hâl değişimlerinden sadece erime ve donmayı, 
● Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklamayı, 
● Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek 

yöntemlere karar vermeyi, 
● Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek 

yöntemlere karar verme  kazanımlarını laboratuvarda da işleyeceğiz. 
 

Tüm bu kazanımların sonucunda öğrencilerimizle “Gezegeni Paylaşma” teması altında 
sorgulamalar yaparak savaşların ortaya çıkış süreçleri, savaşı engelleyen ve çözen, barış 
yanlısı tutumlar, barışı sağlamak ve korumak için yapabileceklerimizi sorgulayarak,  sosyal 



ve düşünme becerilerimizi daha da geliştirerek bağlılık ve doğruluk tutumlarını da 
öğrendiklerimizi entegre etmeyi planlayarak; başka insanlar ve diğer canlılarla sınırlı 
kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulamalar, 
toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkileri, eşit fırsatlara erişmek, barış ve 
çatışmaların çözümü üzerinde çalışarak “Taraf olan toplumların farklı yaklaşımları savaş 
veya barışın belirleyicisidir.” ana fikrine ulaşmayı hedefliyoruz.  
 

 İNGİLİZCE 

 İngilizce programımız doğrultusunda İkinci temamız olan 
“All About Time” tamamlanarak üçüncü temamız olan “All About 
Technology” ye başlanacaktır. 

Oxford Discover 3 kitabımızın 6. ünitesi olan “You Can 
be A Poet”  ünitesi kapsamında “Why do people write poems?” 
sorusu irdelenecek, farklı şiir türleri incelenecek ve şiir yazma 
çalışmaları yapılacaktır.  

9.ünitemiz “Energy for Today: Wind Power” da ise 
rüzgar enerjisi üzerine bir parça okunarak “Where does energy come from?” sorusu ve 
alternatif enerji kaynakları üzerine sınıf münazarası yapılacaktır. Yazma programı 
kapsamında enerji üzerine bir blog sayfası yazılacaktır. 

„All About Technology‟; „Teknoloji Hakkında Her Şey‟ temasıyla 9. ve 10. üniteyi 
başarıyla tamamladık. Oxford Discover 3 kitabımızın 9. ve 10. üniteleri kapsamında enerjinin 
nereden geldiği, nasıl elde edildiği, daha temiz ve yeşil bir çevre için yenilenebilir enerjinin 
özelliklerini, kaynaklarını, hayatımızın sürdürebilir olması için önemi konusunda düşünüp, 
kendi hayatlarımız üzerinden enerji tasarrufu yapıyor muyum ve nasıl enerji tasarrufu 
yapabilirim soruları ile hem özeleştiri hem de alternatif çözümler bularak ,kişiselleştirme yapıp 
eleştirisel yaklaşımla kendi fikirlerini sınıflarda paylaştık. Başka kelimeler ile aynı fikri nasıl 
söylerim (Paraphrase) üzerine çalışmalar yaptık. Günümüzün Enerjisi: Rüzgar Gücü üzerine 
kurgusal olmayan bir kitaptan metin okuyarak alternatif enerji ve önemi üzerine bilgi edinip 
fikirlerini paylaştık. „May-Might‟ yapılarını kullanarak emin olmadığımız  olaylar hakkında 
kendimizi nasıl ifade edeceğimizi  öğrendik. Sayılabilen ve sayılamayan nesneler ve 
nicelikleri üzerine çalışmalar yaptık. „Hector the Energy Saver‟ isimli fantastik bir metin 
okuyarak kendi sorularımızı oluşturma çalışmaları yaptık. 

Skills derslerinde okumaya başladığımız “James and the Giant Peach” kitabı 
bitirilerek kitabın yazarı Roald Dahl hakkında daha fazla bilgi edinecekler ve  çizgi roman ve 
şiir etkinlikleri ile okudukları hikayeyi anlama becerilerini geliştireceklerdir. Ayrıca, karakter 
analizi yapacaklar, hikaye özetleme ve sözlük çalışması ile okuma-anlama becerilerini 
pekiştireceklerdir. 

Themes: 

All About Time 

All About Technology 

 

Dilbilgisi  Yapıları:  

Past Continuous Tense and Simple Past Tense   

May/ Might 

Quantifiers ( a little/ a few) 



Faydalanacağınız web siteleri: 

www.odonlinepractice.com 

www.activelearnprimary.co.uk 

learnenglishkids.britishcouncil.org 

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

 

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 gösterir ve nazik davranırım‟ etkinliğini 
gerçekleştireceğiz. 

● Öğrencilerin ders çalışma becerilerini desteklemek amacıyla  „Başarının 
Basamakları‟, „Planlı Çalışmak‟, „Öğrenme Stilleri‟ ve  „Zamanı Etkili Kullanma‟ 
çalışmalarını gerçekleştireceğiz. 

 

Sosyal Sorumluluk Projesi: 

● Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Okul Aile Birliği iş birliğinde,  sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında çocuklarımızda yardımlaşma, paylaşma dayanışma 
duygularını ve empati becerisini geliştirmek; 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. 

 

 
 

 

http://www.odonlinepractice.com/
http://www.odonlinepractice.com/
http://www.activelearnprimary.co.uk/
http://www.activelearnprimary.co.uk/
http://www.tumblebooks.com/


2. YABANCI DİL 

4. 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, 
 

4. 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, 
 
4. 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 kullanmayı hedefliyoruz. 

 
 

                               GÖRSEL SANATLAR 

       Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme 
alanımızın; 

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken 
biçimlendirme basamaklarını kullanır. 

 Edindiği bilgi ve tecrübelerini görsel sanat 
çalışmasında gösterir. 

 Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat 
elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.  
Renk (rengin türleri, açık, koyu, yoğun);  
Değer (bir rengin şiddeti, derecelendirme ve 
gölgelendirme), Çeşitlilik (bir veya birden fazla sanat 

elemanının ilgi yaratmak için bir arada kullanılması) kazanımlarımızdan yola çıkarak; 
04-15 Aralık 2017 tarihleri arasında,  Renkli resim tekniklerinden  "Lavi çalışması"  

 Görsel sanat çalışmasını oluştururken hayal gücünü kullanır. 

 Deneyimlerini farklı fikirler, sanat formları ve kültürel temalarla ilişkilendirerek görsel 
sanat çalışması oluşturur. 

 Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar, kazanımlarımızdan yola 
çıkarak; 08-29 Aralık 2017 tarihleri arasında, Yeni yıl süsleri tasarlama çalışmaları,  

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

 Gözleme dayalı çizimlerinde kontur çizgisini ve gölgeleme tekniklerini kullanır,  
kazanımlarımızdan yola çıkarak;  01 – 19 Ocak 2018 tarihleri arasında, karışık teknik 
"Yaşadığım kent" konulu kolaj çalışmalarını yapacağız. 

 



                     OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

● Dengeleme Hareketleri, yer değiştirme hareketleri ve 
Nesne Kontrolü Gerektiren hareketler ünitesi konuları içerisinde 
yer alan (başlama-durma, atma-el üstü, raketle vurma) ile ilgili 
alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile 
pekiştirip, ayrıca su sporları ve etkinlikleri ile ilgili hareket 
becerilerini geliştirmesinde yardımcı olacağız. 

● Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, 
öğrenciler çeşitli yer değiştirme hareketlerini amaca uygun bir 
şekilde doğru formda, daha hızlı ve daha kuvvetli yapmayı 
öğrenmelerini ve nesne kontrolünde nesneleri fırlatma, 
yakalama, vurma, uzun saplı araçlarla vurmayı öğrenmelerini  

sağlayacağız. 
 

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 „ük ritim kalıpları öğreneceğiz. Öğrendiğimiz ritim kalıplarını 
perküsyon aletleri ile çalarak seslendireceğiz.  

 
 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

● “Belgelerimi Düzenliyorum” ünitesini işlemeye devam 
edeceğiz. 

● Tablo biçimlendirme ayarlarını değiştireceğiz. 
● Tablomuza satır, sütun eklemeyi ve tablodan satır, sütun 

silmeyi öğreneceğiz. 
● Tablo kenarlıklarını değiştirmeyi öğreneceğiz. 
● “Dosya” sekmesi ile çalışmayı öğreneceğiz. 
● Baskı alma işlemi için gerekli olan sayfa ayarlarını 

düzenlemeyi öğreneceğiz. 
● Bu ünitede öğrendiklerimizi kullanabileceğimiz bir proje uygulaması yapacağız.  

 
● “Bilgilerimi Paylaşıyorum” 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, anasayfa, sekme, arama 
motoru, adres satırı) görevlerini 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. 

● E-Posta‟nın ne amaçla kullanıldığını öğreneceğiz. 
● Okul tarafından öğrencilere açılmış olan e-posta hesabını kullanmayı (Gmail) 

öğreneceğiz. 
● Gmail uygulamasının arayüzünü tanıyacağız. 
● E-posta yazmayı öğreneceğiz. 
● E-posta yazma kuralları üzerinde konuşacağız. 

 

 

 

 

                              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. 

 

 



 


