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Sevgili Velilerimiz, 

12 Ekim – 20 Kasım  tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 
 

TÜRKÇE 

Atatürk ünitesine giriş yapacağız. Bu ünite kapsamında; 

 “Mustafa Kemal’in Okul Hayatı”, “Mustafa Kemal’in  Elleri” , “Verdiğin Sözü Unutma” 
adlı metinleri  inceleyeceğiz. 

 “Atatürk ve Çocuk”, “Atatürk” adlı metinleri serbest okuma yaparak Atatürk Haftası 
boyunca Atamızı saygıyla anacağız. 

 Kitap inceleme sürecimizi  “Kayıp Sözcükler” adlı kitabı etkinliklerle inceleyerek 
geçireceğiz. 

 Eş sesli(Sesteş ) sözcükleri öğrenecek, cümle ve cümle çeşitlerini örneklerle 
kavrayacağız. 

 Farklı düşünmeye yönlendiren ,destekleyici, açıklayıcı, önem belirten ifadelerin neler 
olduğunu örneklerle öğrenip, cümle içindeki yerlerini farkedeceğiz.  

 

MATEMATİK 

Sayılar konusunu işlemeye devam edeceğiz. 

 100 içinde 6'şar ve 7'şer ileriye doğru sayma yapacağız. 

 Bir örüntüdeki ilişkiyi belirleyip, örüntüyü genişleteceğiz. 

 100 içinde 8'er ve 9'ar ileriye doğru sayma yapacağız. 

 Tek ve çift doğal sayıları belirteceğiz. 

 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri kurup çözeceğiz. 

 

Geometri çalışmaları yapacağız. Bu kapsamda; 

 Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir edeceğiz. Doğrunun, ısının ve 
doğru parçasının çizgi modellerini oluşturacağız. 

 Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapacağız. 

 Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirleyip, çizimlerini yapacağız. 

 Noktaya modelleriyle örnekler vereceğiz. Noktayı sembolle gösterip, isimlendireceğiz. 

 Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirleyip, simetrik şekiller oluşturacağız. 

 

FEN BİLİMLERİ 

‘Kuvveti Tanıyalım’ ünitesini işlemeye devam edeceğiz. Bu ünite kapsamında; 

 İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfedeceğiz. 

 İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini 
gözlemleyerek kuvvet kavramını açıklayacağız. 

 Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerin farkına varacağız.   

‘Maddeyi Tanıyalım’ ünitesine giriş yapacağız. Bu ünite kapsamında; 

 Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklayacağız. 



 Bazı maddelere dokunma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar 
verebileceğini fark edeceğiz. 

 Maddelerle çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almanın önemini kavrayacağız. 

 Çevremizdeki maddeleri hallerine göre sınıflandıracağız. 

Beykoz Cam Ocağı gezisi yapıp orada camın üretiminde maddenin hal değişimini 
gözlemleyeceğiz. 

 

HAYAT BİLGİSİ 

 Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları nasıl 
çözebileceğimizi kararlaştıracağız. 

 Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul edeceğiz. 

 Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini 
öğreneceğiz. 

 Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul edip,  
kutlamalar için alternatifler üreteceğiz. 

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayacağız. Milli bayramları kutlama nedenlerini 
açıklayacağız. 

 Atatürk'ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri öğreneceğiz. 

 Tüketici haklarını ve bilinçli tüketici davranışlarını öğreneceğiz. 

 Nasıl daha iyi öğrendiğimizin farkına varıp kendimize uygun öğrenme teknikleri 
seçip, kullanacağız. 

 Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanacağız. 

 Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiğimiz bilgileri yazılı, 
sözlü veya görsel yollarla ifade edeceğiz. 

 Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında 
etkili reddetme davranışının nasıl olduğunu öğreneceğiz. 

  Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığımız kişilerle çıkabilecek sorunlar için hangi 
çözüm yollarına başvurabileceğimizi açıklayacağız. 
 

İNGİLİZCE 

Öğrencilerimiz,  ‘Farklılıklar’ temasıyla 1. ve 2. üniteyi başarıyla tamamladılar. Cambridge 
sınavları sertifika töreninde efsanevi The Beatles grubunun ‘Ob-la-di Ob-la-da’ şarkısı ile 
görev alarak törene renk kattılar.  

Tema temelli ikinci dil edinimini ‘Farklılıklar’ teması ile 3. ve 4. ünitelerde de ‘How do things 
change?’ ünite sorusu ile irdelemeye ve öğrenmeye devam edeceğiz. Oxford Discover 2 
kitabımızın 3. ve 4. ünitesi kapsamında maddeler ve özellikleri hakkında bilgiler öğreneceğiz. 
Disiplinlerarası çalışmalarımızı Fen Bilimleri dersimiz ile sürdürerek kelime haznemize bir çok 
yeni kelime ve sözcük grubu ekleyecek, neden-sonuç çalışmaları yapacak, fiziksel bilim 
hakkında bilgi verici bir metin, ayrıca sevgili öğrencilerimizin canlandıracağı bir oyun da 
okuyarak  okuma becerimizi geliştirmeye destek verme amaçlı etkinlikler yapacağız.  Geçmiş 
zamanda verb ‘to be’ fiilinin çekiminin olumlu, olumsuz ve soru sorma şeklindeki kullanımını 
öğrenecek ve daha bir çok farklı etkinlikle dinleme, yazma, konuşma becerilerimizi geliştirici 
etkinliklerde yer alacağız.  

21. yüzyıl becerileri olan yaratıcılık, eleştirel düşünme, birlikte çalışma ve iletişim becerilerini 
içeren etkinliklerimiz, 3.ve 4. ünitelerimizde de yine çeşitli etkinlikler ile desteklenecek ve 
becerilerimizi kullanarak bunları geliştirmeye devam edeceğiz. Oyunlar, drama, ünite şarkısı, 
çizgi karakterler ve ‘My Mixture Book’ projemiz  ile eğlenirken yaratacılığımızı kullanacak ve 
dil edinim sürecimize devam edeceğiz. Grup çalışmaları ve akran öğrenmesi yöntemlerini 



kullanarak sınıf içi iletişimimizi dil ediniminde kullanacak, bilgilerimizi paylaşarak 
öğreneceğiz. 

Skills dersi okuma programımızın ikinci kitabı olan  Weather and Seasons kitabını kelime 
bilgisini geliştirme, okuma ve anlama aktiviteleri yaparak, okuma öncesi, okurken ve okuma 
sonrası şeklinde çeşitli aktiviteler yaparak İngilizce dersimizde işlediğimiz konuları sıklıkla 
pekiştirerek içselleştirmeye ve İngilizce kullanımını genişletmeyei çalışacağız. 

Topics  

Differences 

Dilbilgisi  Yapıları                                 

Simple Past of verb To Be affirmative form  (Was-Were)         
Simple Past of verb To Be interrogative and question  form  (Wasn’t –Weren’t)     
Words as nouns and verbs           
Contractions (is not=isn’t were, not= weren’t)        
     
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

www.starfall.com 
//learnenglishkids.britishcouncil.org 
//english-4kids.com/ 
www.esl-galaxy.com 
www.mes-english.com 
www.eslgamesworld.com 
 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak, aramıza yeni katılan öğrencilerimizin 
okula uyumunu sağlamak amaçlı çalışmalar ile yıla başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaların 
yanı sıra öğrencilerimizin okul içi sağlıklı psikolojik gelişimi için ders gözlemleri ve arkadaşlık 
ilişkileri ile ilgili gözlemlerimiz gerçekleşmiştir ve yıl boyunca devam edecektir. 

Rehberlik derslerimizde Değerler Eğitimi kapsamında Özdenetim ile ilgili sınıf çalışmaları 
planlanmıştır. Değerler Eğitimi Aile Bülteni bu konu başlığı çerçevesinde ele alınarak 
etkinlikler oluşturulmuştur. 

Öğrencilerimiz ile yaptığımız bireysel görüşmelerimiz başlamış olup önümüzdeki dönemlerde 
devam edecektir. Veli görüşmelerimiz de benzer şekilde devam etmektedir. 

Yaşamın seçkin noktalarına hazırladığımız öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi 
kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesini, seçme ve seçilme 
özgürlüğünün benimsetilmesini, okulda alınacak kararlara katılma fırsatı vererek; karar 
verme ve sorumluluğunu üstlenme becerisi kazandırmayı amaçlayan Öğrenci Yönetim 
Kurulu seçimleri 16 Ekim 2015 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Öğrenci Yönetim Kurulu 
seçim süreci hız kazanarak sınıf temsilcileri kendi sınıflarından seçilmiştir. İlkokul başkan 
yardımcısı olmak isteyen adaylar, okul içerisinde başvurularını yaparak değerlendirme 
sürecinden geçtikten sonra propaganda çalışmalarına başlayacaklardır. 

Akran Dayanışması Projesi,  öğrencilere belli beceriler kazandırıp destek ve dayanışma 
yoluyla öğrenciler arasında ilgi bağı kurarak, duygularını anlayarak, akranlarına yardımcı 
olmalarının sağlanması ve problemlerine çözüm yolu bulunması amacıyla geliştirilen bir 
projedir. Bu proje kapsamında 3. sınıf öğrencilerimiz 1.sınıflardaki kardeşleriyle 
tanışacaklardır. “Kutu Oyunları” etkinliği ile ilişkilerinin gelişmesi planlanmaktadır. 

http://www.starfall.com/
http://english-4kids.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.mes-english.com/
http://www.eslgamesworld.com/


GÖRSEL SANATLAR 

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme öğrenme alanımızın; 
• Çevresinden belirlediği biçimlerden hareketle özgün çalışmalar yapma.                                                       
• Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleri ile ifade etme,                                                    
kazanımlarından yola çıkarak, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” “10 Kasım Atatürk'ü anma 
Günü” konularında Çalışmalar yapacağız.  
• Çevresindeki çiçekler, evler, bitkiler, kuşlar vb. varlıkları belirleyerek, bu varlıkların 
birer biçimleri olduğunu fark edebilme kazanımımızla ilgili olarak “ Sonbahar” “Sağlıklı 
Beslenme” konularında renkli resim çalışmalarımızı oluşturacağız. 
Görsel Sanatlarda Müze Bilinci öğrenme alanımızın; 

 Müzedeki eserlerle ilgili duygu ve düşüncelerini görsel çalışmalarla ifade etme.   

 Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur 
duyma kazanımlarından yola çıkarak, Sabancı Müzesine gezisi yapılacaktır. 

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

 Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “Yer Değiştirme 
Hareketleri” ünite konuları içerisinde yer alan “kayma, yuvarlanma, tırmanma” ile ilgili 
alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

 Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, yer değiştirme hareketlerini 
artan çeviklikte yapmalarını, yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve 
hareket ilişkilerini kullanmalarını, iki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek artan 
doğrulukta uygulamalarını, oyun ve fiziki etkinliklerde başarıyı tebrik etmelerini ve 
seçtiği geleneksel çocuk oyunlarını arkadaşlarıyla oynamalarını sağlayacağız. 

 

MÜZİK 

 Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şarkılar öğreneceğiz. 

 Öğretmenler günü ile ilgili şarkılar öğreneceğiz. 

 Melodika üzerinde Do dizisi çalışmaları yapacağız. 

 1’lik 2’lik 4’lük notalar üzerine alıştırmalar yapacağız. 
 

Ekim – Kasım Ayında  Hangi Etkinliklere Gidebiliriz? 

 

 22.10.2015 - 25.10.2015  
ŞİRİNLER LIVE ON STAGE 
PSM Zorlu 

 

 



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

 “İşletim Sistemleri” konusunu işlemeye devam edeceğiz. Windows 7 işletim sistemi 
üzerinde temel kavramları öğrenip, bu konularda çalışmalar yapacağız.  

 “İnternet ve İletişim” konusunu işeyeceğiz. İnternete erişebilme, internette rahatça 
gezinebilme konularında çalışmalar yapacağız. Yine bu ünitemizde öğrencilerimize 
dijital vatandaş olmanın sorumlulukları hakkında bilgiler vereceğiz.  

 Kelime işlem programlarına giriş yapacağız. Kelime işlem programında menüleri 
tanıyacağız, harf, sayı ve özel tuşları kullanarak çalışmalar yapacağız. 

 

SATRANÇ 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda; satranç taşlarının tüm özelliklerini öğrenip her bir 
figürün nasıl taş aldığını,piyonların geçerken nasıl taş aldığını ve piyon terfisini öğreneceğiz. 
Bu çalışmaları satranç oynayarak pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak  belirlenen kazanımlardan,olaylara konsantre olmayı, 
hesaplama yeteneğini artırmayı ve zor koşullar altında düşünme becerisini geliştirmeyi 
amaçlıyoruz. 

 

YARATICI DRAMA 

Yaratıcı Drama dersi kapsamında, görünen durumu yorumlama ve algılama çalışmaları 
yaptık. Sözsüz iletişimin önemine değindik. Pantomim ve beden dili yardımıyla donuk imge 
çalışmalarımızı destekledik. Öğrencilerimiz herhangi bir konuşma ve sese başvurmadan 
beden dilleri ile bir eylemde bulundu ve eylemin gerçekleştiği anı fotoğraf karesi olarak 
dondurdular. Sınıf arkadaşları eylemi yorumlayıp doğru sonuca ulaşmaya çalıştılar. Ardından 
gerçekleşen eylemin kaç farklı yorumunun olduğunu tartıştık ve tek bir yorumlamanın 
olmadığı sonucuna ulaştık. Devamında donuk anı fotoğraf karesine dâhil olarak değiştirme 
ve dönüştürme çalışmaları yaptık. Sonraki dersimizde ise, görünen-dikkat edilen 
karşılaştırmasını heykel çalışması ile gerçekleştirdik. Öğrencilerimizden biri bir heykel 
pozisyonunu aldı. Bu sırada sınıf arkadaşları heykele sırtlarını döndüler ve sırayla heykeli 
inceleyip aynı duruş pozisyonunu aldılar. Son öğrencimizin aldığı pozisyon ile ilk 
öğrencimizin aldığı pozisyonu inceledik ve farklara değindik. Her insanın aynı duruma bakıp 
farklı noktalara dikkat ettiği üzerine konuştuk ve gündelik yaşamdan örneklerimizi verdik.  

 Duyulara yönelik çalışmalar yapacağız.  

 Duyularımızın işlevleri ve duyularımızın daha verimli kullanılması üzerinde duracağız.  

 İletişim becerilerini ve iletişimin önemini “İletişim Engeli Oyunu” ile iletişimin zorlaştığı 
durumları yaratarak irdeleyeceğiz.  

 Çağrışımsal düşünce ile iletişim esnasında doğru anlama ve yorumlama egzersizi 
yapacağız.  

 Gündelik sıradan olaylara yeni bakış açıları kazanmak amacıyla farklı kurgular ekleyip 
canlandırmalar yapacağız. 

 

 

 

       

                                                      

 

 


