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Sevgili Velilerimiz, 

30 Kasım -22 Ocak tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 
 

 

TÜRKÇE 

Hayal Gücü ünitesine giriş yapacağız. Bu ünite kapsamında; 

 “Ağacım”, “Eskiyen Masallar” ve  “Rüyalarımız” adlı metinleri inceleyeceğiz. 

 Kendi yaratıcı yazılarımızı yazarak, yazı yazma becerimizi geliştirip, hayal 

gücümüzün zenginliğini çalışmalarımıza yansıtacağız.  

 Sebep-sonuç ve  karşılaştırma ifadelerini örneklerle kavrayacağız. 

 Metnin bölümleri, 5N1K ve olayların oluş sırası konularını incelediğimiz metinlerle 

işleyeceğiz.  

 Kitap inceleme sürecimizi “Kunduracı ve Cüceler” adlı kitap ile tamamlayacağız. 

 

 

MATEMATİK 

Sayılar konusunu çıkarma ve çarpma işlemleri üniteleri ile sürdüreceğiz. Şekil grafiği ve tablo 

konularını işleyeceğiz. 

 En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapacağız. 

 İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi yapacağız. 

 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı 

doğal sayıları zihinden çıkaracağız. 

 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözeceğiz ve 

kuracağız. 

 Çarpım tablosu oluşturacağız. 

 Eldeli çarpma işlemi yapıp, edenin ne anlama geldiğini açıklayacağız. 

 Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla 

çarpma işlemi yapacağız. 

 En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa 

yoldan çarpacağız. 

 Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemler çözeceğiz ve kuracağız. 

 Problemle ilgili veri toplama uygulamaları yapacağız. 

 Elde ettiğimiz verilerle şekil grafiği oluşturacağız. 

 Şekil grafiğini yorumlayacağız. 

 Çetele ve sıklık tabloları oluşturacağız. 

 

 

 

 



FEN BİLİMLERİ 

“Çevremizdeki Işık ve Sesler” ünitesine giriş yapacağız. Bu ünite kapsamında; 

 Görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğunu kavrayacağız.  

 Çevremizdeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde 
sınıflandıracağız.  

 Ses şiddetinin işitme için belirleyici olduğunu gözlemleyecek ve her sesin insan kulağı 
tarafından işitilemeyeceğini fark edeceğiz. 

 Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi kavrayacağız. 

 Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini kavrayacağız. 

 Her sesin bir kaynağı olduğunu ve sesin her yönde yayıldığı sonucuna yaptığımız 
deneylerle ulaşacağız. 

 Çevremizdeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde 
sınıflandıracağız. 

 İşitme duyumuzu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının 
yeri hakkında çıkarımlarda bulunacağız.  

 

HAYAT BİLGİSİ 

 Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanmak için nasıl 
davranmamız gerektiğini öğreneceğiz.  

 Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini 
kazanmak için yapmamız gerekenleri öğreneceğiz. 

 Okul Heyecanım teması ile ilgili genel tekrar çalışması yapacağız.    

 Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu anlayarak, bu ihtiyacın 
karşılanmasının önemini kavrayacağız. 

 Hayalimizdeki evi planlayacağız ve sanat yoluyla ifade edeceğiz. 

 Aile ve akraba büyüklerimizden hayatta olanların çocukluğunu araştıracağız. 

 Farklılıkların doğal olduğunu kabul edip farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle 
yaklaşmayı öğreneceğiz.                              

 Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştireceğiz. 

 

İNGİLİZCE 

Öğrencilerimiz,  “Oxford Discover” kitabımzın 5. ve 6. ünitelerini kapsayan “How are things 
different now from long ago?” sorusu ile geçmiş ve günümüzü karşılaştırarak, geçmiş 
zamanda konuşma ve yazmayı öğrenecekler. Okuma-anlama becerilerini geliştirmek için 
geçmişten günümüze ulaşımın nasıl değiştiğini anlatan bilgilendirici bir metin ve yine geçmişi 
anlatan kurgu bir hikaye okuyarak, metinlerde ana fikir ve belirli bir bilgiyi bulmayı ve 
hikayelerde sıralama yapmayı öğrenecekler. Öğrencilerimiz ailelerinden biriyle geçmişle ilgili 
bir röportaj gerçekleştirerek geçmiş zamanda soru sorma becerilerini geliştirecekler. Yazma 
programı dahilinde geçmişle günümüz arasındaki farklılıkları anlatan bir yazma çalışması 
yapılarak, öğrencilerin geçmiş zamanlı düzenli fiilleri kullanmaları desteklenecek. Bu 
ünitelerin sonunda ise gerçek yaşamla bağlantı kurarak farkındalık yarattığımız ‘All About 
Differences - Farklılıklar’ temasını tamamlamış olacağız.  

Tema temelli dil edinim programımız daha sonra ‘All About Earth and People Around Us - 
Dünyamız ve Çevremizdeki İnsanlar’ teması ile 7 ve 8. ünitelerimizi kapsayan “When do 
we use subtraction?” sorusu ile devam edecek.  Disiplinlerarası çalışmalar dahilinde 
konumuzu matematik ile birleştirerek, çıkarmalar hakkında bilgilendirici bir metin okuyup, 
kelime haznemize bir çok yeni kelime ekleyecek, İngilizce toplama-çıkarma yapacak, 
sayılarla ilgili eğlenceli ve farklı çalışmalar yaparak öğrencilerimizin günlük hayat ve 



etrafımızda olan bitene dair farkındalıklarını arttıracağız. Bu ünitelerimizde yine geçmiş 
zamanlı dil kullanımına devam ederek, düzensiz fiilleri öğrenecek ve soru-cevap 
çalışmalarıyla konuşma becerilerini gelşitirmelerini izleyeceğiz. Ayrıca öğrencilerimiz bir fabl 
okuyarak, hikayelerin başlangıç, orta ve son bölümlerini belirlemeyi öğrenecekler ve hikaye 
ile ilgili geçmiş zamanlı evet/hayır soruları ve wh- (5n1k) soru çalışmaları ile düzensiz fiillerin 
kullanımını pekiştiriyor olacaklar.   

Skills dersimizde önümüzdeki dönemde “Oxford Discover” kitabımızın “How are things 

different now from long ago?” ve “When do we use subtraction?” ünitelerini takip ediyor 

olacağız. Öğrenciler düzenli ve düzensiz fiilleri kullanarak geçmiş zamanda yazmayı 

öğrenecekler. Bunun yanında paragraf yazma ve hikayeleri özetlemek için sıralama 

sözcüklerini kullanarak yazma becerilerini geliştirecekler. Sınıf içinde iki kitap okuyor 

olacağız. Bunlardan biri “The Broken Roof” adlı hikaye kitabı, diğeri ise  “How To Stay 

Healthy” adlı kurgu olmayan bir bilgilendirici metin kitabı. Öğrenciler ayrıca İngilizce 

konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak drama ve sunum etkinliklerine katılarak 

özgüvenlerini geliştirme fırsatına da sahip olacaklar. Ayrıca, her iki üniteyi kapsayacak 

şekilde Ara Güler ile ilgili bir projede yer alacaklar. Önümüzdeki aylarda öğrencileri 

Tumblebooks online kütüphanesi üzerinden bağımsız okuma programı olan “reading for 

pleasure” (zevk için okuma) programına katılarak İngilizce becerilerini geliştirmeleri için de  

teşvik ediyor olacağız.  

Themes 

All About Differences 

All About Earth and People Around Us 

Dilbilgisi  Yapıları                                 

Simple Past of Regular Verbs (wash-washed, play-played...)        
Simple Past of Irregular verbs (eat-ate, go-went...) 
Simple Past Questions (Did you go...?/ What did Bandar do...?) 
             
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

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

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Bireysel Öğrenci ve Veli Görüşmeleri  

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 

yapılandırılmış bireysel görüşmelerimize devam edeceğiz.  

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler  

3. sınıflarda karşımızdaki kişiyi anlamak ve olaylara onun bakış açısından bakabilme 

becerisini kazandırmak için “Dinliyorum” etkinliğini gerçekleştireceğiz.  

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


3. sınıflarda “Hoşgörü” değerinin kavratılması amacıyla planlanan sınıf etkinliğini 

yapacağız. 

Akran Dayanışması Projesi  

Akran Dayanışması Projesi kapsamında 3. sınıf öğrencilerimizi, 1.sınıf okul kardeşleri ile aynı 

ortamda çeşitli etkinlikler kapsamında bir araya getirecek ve olumlu ilişkiler kurmalarını 

sağlayacağız.  

 

 

GÖRSEL SANATLAR 

 Güzel bulduğu nesne ve varlıklarla ilgili görsel tasarımlar yapma, 

 Çevresindeki çiçekler, evler, bitkiler, kuşlar vb. varlıkları belirleyerek, bu varlıkların 

birer biçimleri olduğunu fark etme,  

 Çevresinden belirlediği biçimlerden hareketle özgün çalışmalar yapma kazanımlarını 

içeren ‘’ Canlılar alemi ‘’ konulu üç boyutlu çalışma yapılacaktır. 

 Ana ve ara renkleri ayırt etme kazanımımız ile ilgili ‘’Mondrian kareleri’’ konulu renkli 

çalışma yapılacaktır. 

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme öğrenme alanımızla ilgili olarak;  

 Geometrik şekillerle görsel tasarımlar yapar. 

 Çalışmalarında çizgi, renk, biçim ve leke ilişkilerini kullanır.  

“ Renk Bilgisi”   "Kentler ve mekanlar"  "Yeni yıl kartları tasarımı” konularında  

çalışmalar  yapılacaktır. 

 Görsel çalışmalarında yararlandığı eseri yapan sanatçı hakkında bilgi edinir.  

 Gösterilen eserdeki renklerin, biçimlerin, figürlerin ve objelerin nasıl kullanıldığını 

açıklar.  

 Gösterilen eserle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.  

 Yapacağı görsel sanat çalışmalarında gösterilen eserlerden yararlanır.  

“Görsel Sanat Kültürü” öğrenme alanımız ve kazanımlarımız, doğrultusunda; “Bedri 

Rahmi Eyüboğlu”  eserlerinden esinlenerek guaj boya tekniğinin kullanıldığı bir 

uygulama yapacağız. 

 

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “Dengeleme Hareketleri” ünitesi 

konuları içerisinde yer alan “düşme, kalkma, dönme, salınma, ağırlık aktarma, atlama, 

konma, başlama, durma, denge, itme, çekme” ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları 

eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, dengeleme hareketlerini vücut alan 

farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukta yapmalarını ve çeşitli 

nesnelerin üzerinde denge göstermelerini sağlayacağız. 

 

 



MÜZİK 

 Tekerleme çalışmaları,  

 Seslerin incelik ve kalınlık kavramları,  
 Nüans terimleri,  
 Nota işaretleri,  
 Hız ve gürlük  

konuları hakkında çalışmalar yapacağız.  

 Wolfgang Amadeus Mozart’ı tanıyacağız. 
 Yeni yıl şarkıları ve “Çevremizi Koruyalım” adlı şarkıyı öğreneceğiz. 

 

Aralık – Ocak Ayında  Hangi Etkinlikler Var? 

Etkinlik: Shrek The Musical  

Tarih: 22.01.2016 

Saat: 14.30- 20:00 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi  

 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

“Kelime İşlem Programları” ünitesine devam edeceğiz. 

 Kelime işlem programında menü ve altmenü komutlarını tanıyacağız.  

o Kelime işlem programında bir dosyayı kaydedebilme, 

o Dosyayı farklı bir isimle farklı bir alana kaydedebilme, 

o Kaydettiği dosyaya isim verebilme ve değiştirebilme, 

o Bilgisayarımızda var olan bir dosyayı OPEN komutu ile açabilme, 

o NEW komutu ile yeni bir dosya açabilme, 

o Bir metni bir yerden kopyalabilme ve başka bir alana yapıştırabilme ile ilgili 

çalışmalar yapacağız.  

 Kelime işlem programında biçimlendirme işlemleri yapacağız. 

o Yazı tipi ayarları (yazı tipi, boyut, kalınlık, italik, altı çizili, renk), 

o Metni hizalama (sağa hizalı, sola hizalı, ortalı), 

o Paragrafa madde imi ve numaralandırma ekleme ile ilgili çalışmalar 

yapacağız. 

 Kelime işlem programında resim ve grafiklerle çalışacağız. 

o Yazılan metne hazır resim ve grafik ekleme, 

o İnternette bulunan resim ya da metni kelime işlem programına kopyalama, 

o Belgeye WordArt yazı ekleme, 

o Belgeye şekil ekleme ve bu şekli biçimlendirme ile ilgili çalışamalar yapacağız. 

 Kelime işlem programlarında baskı işlemlerini öğreneceğiz. 



o Hazırlanan kelime işlem dosyasını kağıdan basmadan önce baskı önizleme 

komutu ile ekranda görüntüleme, 

o Hazırlanan kelime işlem dosyasını yazdırma ile ilgili çalışmalar yapacağız. 

“Sunum Programları” ünitesine geçiş yapacağız. 

 Sunum programında menü ve alt menü komutlarını tanıyacağız. 

o Aynı anda birden fazla belge ile çalışma ve görüntüleme, 

o Alt ve F4 tuşlarına beraber basarak sunu programını kapatma, 

o NEW, OPEN, SAVE, SAVE AS, UNDO ve REPEAT komutlarını uygulama, 

o Bir metni başka bir dosyadan kopyalama ve sunu dosyasına yapıştırma ile 

ilgili çalışmalar yapacağız. 

“Kelime İşlem Programı” ve “Sunum Programı” üniteleri ile ilgili olarak oyun tabanlı ölçme 

aracı olan “Kahoot” uygulaması yapacağız. 

 

SATRANÇ 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda 1 ve 3. sınıflarımızla satranç tahtasının en önemli 

taşının şah olduğunu, şah çekmenin ve şahın bu durumda ne yapması gerektiğini 

öğreneceğiz. 4.sınıflarımızla taktik çalışmalara devam ederek; açarak taş istemenin 

yöntemlerini öğreneceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, olaylara konsantre olmayı, 

hesaplama yeteneğini arttırmayı ve zor koşullar altında düşünme becerisini geliştirmeyi 

amaçlıyoruz. 

 

YARATICI DRAMA 

 Doğru iletişim kurma çalışmaları yapacağız. 

 Nefes ve konuşurken duygulara göre doğru tonlama çalışması yapacağız. 

 Her koşulda barışçıl davranış geliştirmeye yöneleceğiz. 

 Sabır ve dinleme egzersizleri yapacağız. 

 Görünen ve aslında olan arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. 

 Doğaçlamanın kurallarını öğreneceğiz. 

 Belli bir duruma bağlı kalarak üretimde bulunmayı doğaçlama tekniği ile 
gerçekleştireceğiz. 

 

 


