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Yeni yıl partimiz çok eğlenceliydi. 

Aldığımız hediyelerle çok mutlu 

olduk. 

Beykoz Cam Ocağına gezi yaptık. Gezimizde 

camın hal değişiminin aşamalarını gözlemledik. 

Görsel sanatlar dersi çalışmalarımız... 

Bilişim teknolojileri derslerimizde 
kodlamanın algoritmasını öğrendik. 

Bilişim teknolojileri derslerimizde 
kodlamanın algoritmasını öğrendik. 

Bilişim teknolojileri derslerimizde 
kodlamanın algoritmasını öğrendik. 

Yaratıcı drama derslerimizde kağıt 
kukla çalışması yaptık. 



Sevgili Velilerimiz, 

8 Şubat - 18 Mart 2016 tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 
 

TÜRKÇE 

 Adlar (tekil-çoğul-topluluk) konusunu işleyeceğiz. 

 Konumuza uygun olan metinlerin unsurlarını belirleyip metin üzerinde 5N1K tekniğine 
uygun olarak çalışacağız. 

 Hikaye yazma etkinliklerine devam edeceğiz. 

 “Damla Canlısı”  kitap inceleme çalışmasını  “Sürece Dayalı Okuma”  yöntemi ile 
yapacağız. 

 Yazım kurallarını uygulamaya yönelik çalışmalar yapacağız. 

 Eş sesli, eş anlamlı ve zıt anlamlı  sözcükler ile ilgili tekrar çalışmaları yapacağız 

 Adın yerine kullanılan sözcükler (zamir) konusunu öğreneceğiz. 

 Bir varlığın kime ait olduğunu gösteren ekler konusunu farklı etkinlikler yaparak 
işleyeceğiz. 

 

MATEMATİK 

 Çetele ve sıklık tabloları oluşturacağız. 

 İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara bölme alıştırmaları 
yapacağız. 

 Biri bölme olacak sekilde iki işlem gerektiren problemleri çözüp kurmayı öğreneceğiz. 

 Metre ve santimetre arasındaki iliskiyi, metre ve santimetre arasında ondalık kesir 
yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapmayı öğrenceğiz. 

 Nesnelerin uzunluklarını tahmin edip, tahminleri ölçme sonuçlarıyla karşılaştıracağız.  

 Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçme ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizme 
çalışmaları yapacağız. 

 Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözüp kuracağız. 

 Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi, modellerini kullanarak çizmeyi, cetvel ve gönye 
kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgen çizmeyi, üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi 
köşe ve açı sayısına göre sınıflandırmayı öğreneceğiz. 

 

 

FEN BİLİMLERİ 

 “Canlılar  ve Hayat” ünitesine giriş yapacağız. Bu ünite kapsamında; 

 Çevremizdeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandıracağız. 

 Yaşadığımız çevreyi tanıyacağız ve bu ortamların temizliğinde aktif görev alacağız. 

 Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları öğreneceğiz. 

 Doğal çevrenin canlılar için önemini kavrayacağız ve doğal çevreyi korumak için 

tedbirler alacağız. 

 Elektrik ve su gibi kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemini kavrayacağız ve bu 

kaynakların kullanımında tasarruflu davranacağız. 

 

 

 



HAYAT BİLGİSİ 

 Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı 
olabileceğini kabul edip bu kişilere ön yargısız davranmayı öğreneceğiz.   

 Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerilerini 
kullanmayı öğreneceğiz. 

 İletişim türlerini araştırıp kullanacağız. 

 Paramızı kullanırken önceliklerimizi belirlememiz gerektiğini kavrayacağız. 

 Günlük ve haftalık çalışma planı yaparak, işlerimizi öncelik ve önem sırasına 
koyacağız. 

 Zaman yönetiminin başarıyla olan ilişkisini kavrayacağız. 

 Aile ilişkilerimizdeki saygı ve görgü kurallarına uygun davranışları gözlemleyeceğiz. 

 Evde meydana gelebilecek acil durumlar karşısında yapmamız gerekenleri 
öğreneceğiz. 

 Doğal afetlerden korunabilme yöntemlerini uygulamalı olarak öğreneceğiz. 
 

İNGİLİZCE  

Öğrencilerimiz,  Oxford Discover kitabımızın 5. ve 6. ünitelerini kapsayan “How are 

things different now from long ago?” tema sorusu ile geçmiş ve günümüzü karşılaştırarak, 

geçmiş zamanda konuşmayı, karşılaştırma yapmayı, farklılıkları irdelemeyi ve yazmayı 

öğrendiler. Okuma-anlama becerilerini geliştirmek için geçmişten günümüze ulaşım, 

haberleşme ve iletişimin nasıl değiştiğini anlatan bilgilendirici bir metin, geçmişi anlatan kurgu 

bir hikaye okuyarak, metinlerde ana fikir ve belirli bir bilgiyi bulmayı ve hikayelerde sıralama 

yapmayı öğrendiler. Yazma programı dahilinde geçmişle günümüz arasındaki farklılıkları 

anlatan bir yazma çalışması yaparak, öğrencilerin geçmiş zamanlı düzenli fiilleri 

kullanmalarına yönelik farkındalık geliştirmeleri sağlandı ve bu konuda çeşitli pratikler 

yaparak öğrencilerimiz konuyu içselleştirmişlerdir.Tema temelli dil edinim programımız 

doğrultusunda ‘All About Differences - Farklılıklar’ temamızı öğrencilerimize gerçek 

yaşamla bağlantı kurdurarak hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla tamamlamış 

bulunmaktayız. 

7.ve 8. ünitelerimiz ile yeni bir tema olan “All About Earth and People Around Us - 

Dünyamız ve Çevremizdeki İnsanlar” konusuna  başlamış olacak ve bu üniteleri içeren 

‘’When do we use subtraction?’’ ünite konumuz ile matematik dersine disiplinlerarası 

işbirliği ilkesi ile İngilizce olarak giriş yapacağız. Bu konu dahilinde çıkarma işlemi hakkında 

daha fazla bilgi edinebilmek için bilgilendirici bir metin okuyacak, bir çok kelime ve bunların 

cümle/metin içinde kullanımlarını öğrenecek, İngilizce Matematik problemleri okuyup 

toplama/çıkarma işlemleri yapacak ve sayılar dünyasını İngilizce penceresinden bakacağız. 

Böylelikle İngilizce’yi diğer disiplinlerle de kullanarak günlük hayatımızda ve çevremizde 

gelişen olaylara karşı farkındalık seviyemizi arttıracağız. 

7.ve 8. ünitelerimizde geçmiş zamanlı dil kullanımına devam ederek, bu kez düzensiz 

fiilleri öğrenecek ve soru-cevap çalışmalarıyla konuşma becerilerimizi geliştireceğiz. Bir fabl 

örneği okuyarak, hikayelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini belirlemeyi öğrenecek, ve 

hikaye ile ilgili geçmiş zamanlı evet/hayır soruları ve wh- (5n1k) soru çalışmaları ile düzensiz 

fiillerin kullanımını pekiştireceğiz.   

Skills dersimizde Oxford Discover kitabımızın “How are things different now from 

long ago?” ve “When do we use subtraction?” ünitelerini takip ediyor olacağız. Düzenli ve 

düzensiz fiilleri kullanarak geçmiş zamanda yazmayı öğrenecek ve bunun yanı sıra paragraf 

yazma ve hikayeleri özetlemek için sıralama sözcüklerini kullanarak yazma becerilerimizi 



geliştireceğiz. Sınıflarımızda The Broken Roof adlı hikaye kitabı ve How To Stay Healthy 

adlı kurgu olmayan bilgilendirici metinleri okuyor olacağız. İngilizce konuşma becerilerimizi 

geliştirmemize yardımcı olacak drama ve sunum etkinliklerine katılarak özgüvenimizi 

pekiştirme fırsatına da sahip olacağız. Ayrıca,her iki üniteyi kapsayacak şekilde duayen 

fotoğraf sanatçısı Ara Güler ile ilgili bir projede yer alacağız. Önümüzdeki aylarda 

Tumblebooks online kütüphanesi üzerinden bağımsız okuma programı olan “reading for 

pleasure” (zevk için okuma) programına katılarak İngilizce okuma becerilerimizi geliştirmek 

için kaynaklarımızı değerlendireceğiz. 

Themes 

All About Earth and People Around Us 

Dilbilgisi  Yapıları                        

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  

Her yıl, bütün öğrenci ve velilerimizi kapsayan gelişimsel ve önleyici amaçlı planladığımız 

rehberlik görüşmelerimiz bu dönem de devam etmektedir. 

 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler  

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

becerisini kazandırmak için “Dinliyorum” etkinliğini gerçekleştireceğiz.  

3. sınıflarda dinleme becerisinin kavratılması amacıyla planlanan sınıf etkinliğini yapacağız. 

Velilere Yönelik Çalışmalar 

 “Değerler Eğitimi Veli Bülteni 3- Empati” yi hazırlayarak velilerimize göndereceğiz. 

 

GÖRSEL SANATLAR 

“Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” öğrenme alanımızla ilgili olarak;  

 Güzel bulduğu nesne ve varlıklarla ilgili görsel tasarımlar yapma, 

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

birer biçimleri olduğunu fark etme,  

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


 Çevresinden belirlediği biçimlerden hareketle özgün çalışmalar yapma kazanımlarını 

içeren “Canlılar Alemi” konulu üç boyutlu çalışmalar yapacağız. 

 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; “Nesne Kontrolü Gerektiren 

Hareketler” ünitesi konuları içerisinde yer alan “atma-tutma, yakalama-yuvarlanma” ile ilgili 

alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan; nesne kontrolü gerektiren hareketleri 

geliştirmelerini, oyun ve fiziki etkinliklerde nesne kontrolü gerektiren basit stratejiler/taktikler 

geliştirmelerini sağlayacağız. 

 

MÜZİK 

 Hız ve Gürlük, 

 Müzik ve Hareket konularını işleyeceğiz. 

 12 Mart İstiklal Marşının Kabulu, 

 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü şarkıları, 

 23 Nisan şarkıları öğreneceğiz. 
 

Şubat ve Mart Aylarında Hangi Etkinlikler Var? 

 
Adı: Kuklacı 

Yer: Kadıköy Süreyya Operası 

Tarih: 21/02/2016 

Saat: 14.00 

Türü: Çocuk Müzikali/2 Perde 

 



 

 

 

Adı: Slava's Snowshow 

Yer:Zorlu PSM 

Tarih: 24.02.2016 - 06.03.2016 

Türü: Çocuk Müzikali 

 

 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

“Sunum Programları” ünitesini işlemeye devam edeceğiz. 

 Bir sunum programında “giriş” sekmesini kullanarak; 

o Yazıtipi ayarlarını (Font Type, Size, Bold, Italic, Underline,Color,Highlight) 

değiştirme, 

o Metni sağa, sola ve ortaya hizalama, 

o Paragrafa  madde imi ekleme, 

o Paragrafa  numaralandırma ekleme işlemleri yapacağız. 

 

 Bir sunum programında “ekle” sekmesini kullanarak; 
 

o Sunuma hazır resimler(clipart) ekleme, 

o Sunuma internetten bir resim ekleme, 

o Sunuma wordart yazı ve şekiller ekleme işlemleri yapacağız. 

 

Ses, görüntü, metin ve hareket gibi değişik medya öğelerini kullanarak bir çoklu ortam 

sunusu geliştirebileceğiz.  Sunum programı ile öğrendiklerimizi pekiştirmek için “Kahoot” 

uygulaması yapacağız. 

 

SATRANÇ 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda; satranç tahtasının en önemli taşı şahın nasıl mat 

olduğunu ve sebepleri, 1 hamlelik matları ve en önemli taktik oyunlardan açmazı ve oyun 

sırasında nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.  

http://www.zorlucenterpsm.com/tr/slavas-snowshow


 

YARATICI DRAMA 

Drama dersi kapsamında “Bedene Dayalı Oyun ve Alıştırmaları” ünitesini inceleyeceğiz.  

Öğrencilerimiz drama etkinlikleri yoluyla: 

 Bedenini kullanarak yeni formlar oluşturmayı,  

 Farklı bedensel formları yorumlamayı ve oynamayı,  

 Bedeniyle yapabileceklerini keşfetmeyi, 

 Bir durumu, bir konuyu bedeniyle anlatmayı deneyimleyecektir. 

Bu deneyimler için “Donuk İmge, Duygu Yürüyüşü, Formdan Geçiş Alıştırmaları, İmgesel 

Beden Oyunları, Bedene Dayalı Anlatım” gibi drama çalışmalarından faydalanacağız.  

 


