
 

3. Sınıflar 

I. VELİ BÜLTENİ  

1 Eylül – 9 Ekim 2015 

2015–2016 
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Sevgili Velimiz, 

Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanı yaşarken bir 
yandan da akademik çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Tüm çalışmalarımızı 
planlarımız doğrultusunda yürüterek, bu öğretim yılını tamamlamayı hedefliyoruz. 

01 Eylül – 09  Ekim tarihleri arasında; 

TÜRKÇE 

 Öğrencilerimizle genel tekrar çalışması yapacağız. 

 Okuma hızlarındaki gelişimi tespit edeceğiz. 

 Akademik olarak hazırbulunuşluklarını ölçeceğiz. 

 “Komşu Kunduzlar”, “Dayanışmanın Böylesi”, “Ailemiz”  adlı metinleri inceleyeceğiz. 

 Harf ve hece bilgisini tekrar edeceğiz. 

 Zıt ve eş anlamlı sözcükleri öğreneceğiz. 

 Okuma saatlerimizde, “Büyüyen Çocuk” ve “Alev Saçlı Çocuk” adlı kitapları 
okuyacağız. 

MATEMATİK 

  Oryantasyon çalışmaları kapsamında, çeşitli oyun ve etkinliklerle 2.sınıf bilgilerimizi 
hatırlayacağız. 

  “Sayılar ve Geometri” ünitesine giriş yapacağız. 

 Üç basamaklı doğal sayıları okuyup yazacağız 

 Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların 
basamak değerlerini belirteceğiz. 

 En çok üç  basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa  yuvarlayacağız. 

 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırıp,  aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak 
belirteceğiz. 

 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe 
doğru sembol kullanarak sıralayacağız. 

 Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir edeceğiz. 

 Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması,üçgen prizma, silindir, koni ve küre 
modellerinin yüzeylerini belirteceğiz. 

 Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açıp,  bu modellerin her 
yüzünün birer düzlemsel sekil olduğunu göstereceğiz. 

FEN BİLİMLERİ 

 Fen bilimleri dersi ve laboratuvar çalışmaları ile tanışacağız. 

 ‘Beş Duyumuz’ ünitesini işleyeceğiz. 
Bu ünite kapsamında;  

 Duyu organlarımızı tanıyacağız. 

 Duyu organlarının temel görevlerini açıklayacağız. 

 Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrayacağız. Bu 
konu ile ilgili olarak bir uzman ile söyleşi yapacağız. 

 ‘Kuvveti Tanıyalım’ ünitesine giriş yapacağız.  

 Hareket eden varlıkları gözlemleyip hareket özelliklerini ifade edeceğiz. 

 İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfedeceğiz. 

 

 

 



HAYAT BİLGİSİ 

 Okul ve sınıf kurallarını belirleyeceğiz. 

 Öğrenciler arasındaki benzerlik ve farklılıkları hissettirirerek, kendi fiziksel 
özelliklerinin farkına varmalarını sağlamak için farklılaştırılmış etkinlikler yapacağız. 

 Arkadaş seçimine etki eden etmenler üzerinde tartışarak arkadaş seçiminin önemini 
vurgulayacağız. 

 Arkadaşları ve öğretmenleri ile uygun iletişim kurmanın önemi hakkında konuşacağız. 

 Başkalarının görüşlerine saygı göstererek, duygularını uygun biçimde ifade etmenin 
önemini kavrayacağız. 

 Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde empati kurabilme ve sorun 
çözme becerisini geliştireceğiz. 

 Okula gidiş gelişlerde güvenliği için trafik kurallarına uymanın önemini anlayacağız. 

 Yanlı davranışları fark ederek tarafsız olma becerileri sergileyeceğiz. 

 Mef okullarının tarihini araştırarak aidiyet duygusunu geliştirme çalışmaları 
gerçekleştireceğiz. 

 Krokinin çizimini hatırlayarak okulun ve sınıfının krokisini çizdireceğiz.  

İNGİLİZCE 

‘Okula Dönüş’ temasıyla öğrencilerimizi karşılarken, İngilizce öğretmenlerini, 
arkadaşlarını ve kendilerini  tanıma amaçlı  ‘All about me’  isimli poster ve  proje 
çalışmaları yaptık. İngilizce öğretmenlerini tanımaları amaçlı sunumlar göstererek, soru 
cevap çalışmaları yaptık. Bundan yola çıkarak eğlenceli oyunlar oynayıp, çalışmalarımızı 
sunarken, birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Öğrenciler, öğretmenlerinin  
yönlendirmesiyle kendilerine ait bilgileri, sevdikleri ve sevmedikleri  şeyleri, hobilerini, en 
sevdikleri hayvan, yiyecek-içecek ve arkadaşlarını paylaştılar. Sonrasında kendileri ile 
ilgili hazırladıkları posterleri dış panolarımızda sergiledik.  

Bunun yanı sıra sınıf ve okul kurallarımızı hatırladık ve faydalarını konuştuk. Bunun 
ardından öğretmen ve öğrenciler sınıf içi kuralları birlikte oluşturup, anlaşma yaptılar. 

Skills derslerimizde, öğrenciler yaz tatilleri konusunda paylaşımda bulundular ve yaz 
ödevleri için yaptıkları ‘scrapbookları’ paylaştılar. ‘Scrapbook’ sunumlarını yaparken 
öğrenciler birbirlerini dikkatle dinleyip, her çalışmaya özel sorular cevapladılar.  

Eylül’ün 2.haftası itibariyle 3. sınıf İngilizce programımızın ilk teması olan ‘All About 
Differences’ konusu kapsamında Oxford Discover 2 kitabımızın 1. ve 2. ünitelerinde 
hayvanların birbirlerinden farklarını ifade etmeyi, farklı hayvan gruplarını ve hayvanların 
özelliklerini öğreniyor olacağız. 1. ünitemizde bir bilgilendirme metni ve 2.ünitemizde bir 
hikaye okuyup,  öğrencilerimiz karşılaştırma (compare and contrast) yapmayı ve tarif 
(description) etmeyi öğrenecek,  bu  konularda dört beceriyi pekiştiren etkinliklerle  
çalışmalar yapıyor olacaklar.  Özellikle konuşma becerimizde tarif (description) 
konusuna ağırlık vereceğiz.  

Okuma programımız dahilinde  ilk temamız ve ünitelerimizle bağlantılı olarak Poles 
Apart kitabımıza başlamış olacağız. Bu kitabımız Stage 5 seviyesinde bir PYP kitabıdır. 
Bu çalışmamızda faklılıklar temamızla bağlantılı olarak iki hayvanın dünyanın çeşitli 
ülkelerini gezip, farklı hayvanlarla karşılaşarak yaşadıkları maceraları göreceğiz, ve yine 
çeşitli hayvan grupları ve faklılıklarını çalışıyor olacağız.  

Gramer Yapıları                    
Subject Object Pronouns (I, me, they, them, we, us)    
Adverbs of Frequency       
       
Reading and Writing Strategies 
Compare and Contrast 
Description 



Konular 
Animals 
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 
http://gowild.wwf.org.uk/. Farklı dünya bölgelerinde yaşayan hayvanlar hakkında bilgi 
(Fact Files kısmından) edinip pekiştirici oyunlar oynayabilirsiniz (Games kısmından). 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/find-the-pairs/animal-house 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/animal-maker  
http://www.anglomaniacy.pl/animals.htm Colouring and animal facts 
http://www.eslgamesworld.com/ 
http://kids.nationalgeographic.com/ 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK  

Okulumuzun yeni açıldığı bu günlerde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak, 
aramıza yeni katılan öğrencilerimizin ve eski öğrencilerimizin okula uyumuna öncelik 
tanıyarak bu amaca yönelik çalışmaları yürüteceğiz. 

Bireysel Görüşmeler 

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 
yapılandırılmış bireysel görüşmeler yapacağız. 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler: 

 Tanışma, kaynaşma ve birliktelik duygusu geliştirme amacıyla 3. sınıflarda “Anı 
Yumağı” isimli etkinliği yapacağız. 

 Değerler eğitimi “Özdenetim” değeri kapsamında etkinlik planlayacağız. 

Bugün Kovan İçin Ne Yaptın? Projesi 

Okulumuzda, 

 Tüm okul genelinde okul kimliği oluşturmak,  grup bilinci yaratmak 

 Karşılıklı empat, saygı,  hoşgörü, işbirliği ve yardımlaşma değerlerinin hakim olduğu 
sağlıklı bir okul iklimi oluşturmak 

 Olumlu davranışları pekiştirmek 

 Öğrencilerin davranışları konusunda  farkındalıklarını artırmak 

 Zincirleme olarak olumlu davranış aksiyonu sağlamak amacıyla yürütülen bir projedir. 

Okulun açıldığı  ilk günlerden itibaren bu projeye başlayacağız.  

Akran Dayanışması Projesi 

Farklı sınıf düzeylerinden olan öğrencilerin birbirlerini tanımaları, okul içi sosyal ilişkilerin 
geliştirilmesi, öğrenciler arasında okul ruhu ve ortak bilincin oluşturulması, öğrenciler 
arasındaki olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet...) önlenmesi, saygı, sevgi, hoşgörü, 
sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen bir projedir. 

1. sınıf öğrencileri 3. sınıf / 2.sınıf öğrencileri 4.sınıf öğrencileriyle özelliklerine göre 
eşleştirilerek okul ağabey, abla ve kardeşi olarak belirlenirler. Böylece hem kardeş hem de 
ağabey – abla olma duygusunu aynı anda yaşamaları sağlanır. Yıl boyunca çocuklar değişik 
etkinliklerle bir araya getirilir. Ortak paylaşımlarda bulunarak kaynaşmaları sağlanır. İsteyen 
öğrenciler, teneffüslerde de birlikte vakit geçirebilirler. 

 

 

http://gowild.wwf.org.uk/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/find-the-pairs/animal-house
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/animal-maker
http://www.anglomaniacy.pl/animals.htm
http://www.eslgamesworld.com/
http://kids.nationalgeographic.com/


Grup Çalışmalarımız 

Oryantasyon Grup Çalışması: 2015-2016 eğitim öğretim yılında aramıza yeni katılan 
öğrenci ve velilerimizle oryantasyon amaçlı biraraya gelecek ve onların 3. sınıf başlangıç 
sürecini en rahat şekilde geçirmelerini sağlayacağız.  

Değerler Eğitimi 
Değerler Eğitimi Veli Bülteni hazırlanarak velilere gönderilecek. 
 
GÖRSEL SANATLAR 
 

3. Sınıf öğrencilerimizle görsel sanatlar dersimizde, 1 Eylül -9 Ekim 2015 tarihleri arasında, 
renkli resim tekniklerinden pastel boyayı kullanarak, Görsel Sanatlarda Biçimlendirme 
öğrenme alanımızın; 

 Oyunlarla çizgisel çalışmalar yapmaktan haz alma, 

 Kendi yaptığı çalışmalarda, sanatçıların eserlerinde ve günlük yaşamında karşılaştığı 
çizgi çeşitlerini tanıma ve görsel çalışmalarında çizgi çeşitlerini kullanabilme, 

 Geometrik şekillerle görsel tasarımlar yapabilme, 

 Çevresinden belirlediği biçimlerden hareketle özgün çalışmalar yapma,  

 Gösterilen eserdeki renklerin, biçimlerin, figürlerin ve objelerin nasıl kullanıldığını 
açıklama kazanımlarından yola çıkarak, “Masal Resimleme” ve ‘”Sağlıklı 
Besleniyorum" konularında resim çalışmaları yapacağız. 

 
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 
 
2015-2016 eğitim-öğretim yılına, öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini takip edebilmek ve 
kayıt altında tutmak için boy ve kilo ölçümlerini alarak başladık. 
Yıllık planımız doğrultusunda; Düzen Alıştırmaları (Sıralanmalar) ve Yer Değiştirme 
Hareketleri ünitesi konuları içerisinde yer alan (yürüme, koşma, atlama, sıçrama) ile ilgili 
alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, yer değiştirme hareketlerini artan bir 
çeviklikte yapmalarını, yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket 
ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla yapmalarını, oyun ve fiziki etkinliklerde uygun spor 
kıyafeti kullanımının önemini açıklayabilmelerini sağlayacağız. 
 
MÜZİK 

 Tanışma etkinliği yapacağız. 

 “İstiklal Marşı”mızı tekrar edeceğiz. 

 Müzik Serüveni kitabımızdan notalar ve değerleri konusunda çalışmalar yapacağız. 

 Melodika çalışmaları yapacağız. 

 Cumhuriyet ve Atatürk temalı şarkılar öğreneceğiz. 
 

Eylül- Ekim Ayında  Nerede  Hangi Etkinlikler Var? 

Adı: Şarkılarla Oyunlarla Pepee 
Tarihi: 03 Ekim 2015, Cumartesi  
Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi 
Türü:Çocuk Müzikali 
 
Adı: Şirinler Live On Stage 
Tarihi: 23-24-25 Ekim 2015 
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi 
Türü:Çocuk Müzikali 



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

 Bilgisayarın kullanım alanları hakkında konuşacağız. 

 Bilgisayar başında sağlığımız açısından dikkat etmemiz gereken kuralları ve 
nedenlerini işleyeceğiz.  

 Bir bilgisayarı bir araya getiren temel parçaları (kasa, ekran, klavye, mouse, hoparlör, 
yazıcı, kamera… vb.) oyunlarla öğreneceğiz. 

 Bilgisayarda bilgi taşımak için kullanmamız gereken araçları işleyeceğiz. (Harici disk, 
Flash Bellek, CD, DVD, Hafıza Kartı ) 

 Farklı bilgisayar çeşitlerini işleyeceğiz. (PC, Tablet  vb.) 

 Klavye tuşlarının görevleri üstünde duracağız. (Caps Lock, Num Lock, Enter, Space, 
ESC, Backspace, ALT+F4, Shift) 

 İşletim Sistemleri ünitesine giriş yapacağız. Kullandığımız işletim sisteminin ismini 
öğreneceğiz.  

 Windows ortamındaki temel kavramlar üzerinde duracağız. (Masaüstü, Görev 
Çubuğu, Simge, Klasör, Başlat Menüsü, Dosya vb.) 

 Windows işletim sisteminde dosya ve klasörlerle çalışma konusunda uygulamalar 
yapacağız.  

SATRANÇ 

2015-2016 eğitim ve öğretim yılına yeni, düzenlenmiş satranç odasında başladık. 

Dersimizde yıllık planımız doğrultusunda; satranç tahtasını tanıma,taşların hareketi,taş 
alma,tehdit (saldırı) ve savunma temalarını öğrenip bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız, Bu 
çalışmaları satranç oynayarak pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, satrancın bir spor olduğunu fark 
etmelerini ve zor koşullar altında düşünme becerisini artırmayı sağlamayı amaçlıyoruz. 

 
YARATICI DRAMA 
 
Yaratıcı drama dersini kurumumuzda bu yıl ilk kez zorunlu ders olarak haftada bir ders saati 

okutacağız.Yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek 

için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir.İlk dersimizde drama 

kavramını ve ders kazanımlarını öğrencilerimize aktardık. Dramanın tarihçesi ve bir yıllık 

ders hedeflerinden bahsettik. 

Hayatta sık sık karşısına çıkacak, ancak tanımlama konusunda insanların genellikle yetersiz 

kaldığı kavramları somutlaştırmak adına çalışmalarda bulunduk. Sınıfını ve bağlı bulunacağı 

ekibini iyi tanıması ve güvenmesi için güvenme tanışma etkinlikleri yaptık. İlk kavramımız 

hoşgörü oldu. Özellikle kültür derslerinin içerik olarak önemsediği ve üzerinde durduğu 

kavramları yaşantı yoluyla öğrencilerin kendi yakın çevrelerinde anlamlandırmaları için 

dramatizasyonlarda bulunacağız. Özellikle düşünme ve rol oynama becerileri yoluyla 

algılama, düşünme, irdeleme yetilerini geliştirecek çalışmalar yaptırarak beden dilini doğru 

kullanmayı öğreteceğiz. Öğrencilerimizle, pantomim tekniği yoluyla beden dili kullanma 

çalışmaları yapacağız. Kukla tekniği yoluyla, içinden geçenleri başkasına söyletmenin 

rahatlığını yaşatarak kendini tanıma ve duygularını doğru ve etkili bir şekilde ifade etmeyi; 

yüz mimikleri, jestler, ses tonu ve duruş becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapacaklardır. 

 

 

 



 

MEF EĞİTİM KAMPUSU 
 


