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Matematik Dersinde çarpım  tablosunu 
pekiştirmek için  oyunlar oynadık, 
yarışmalar yaptık. 

Bölme işleminin eşit şekilde paylaşma, paylaştırma 
olduğunu gördük. Kalan kavramını açıkladık.  

Görsel sanatlar dersi çalışmalarımız... 

Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketlerden 
yuvarlama çalışması (tünel topu oyunu) 

Yaratıcı drama derslerinde formdan geçiş 

alıştırmalarında beden formundan konuşmaya geçtik. 

Formdan algıladıklarımızı yorumladık. 



Sevgili Velilerimiz, 

21 Mart- 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur. 

 

TÜRKÇE 

 

 İsmin yerine kullanılan sözcükleri (adıl) öğrenerek, örneklerle pekiştireceğiz.  

 Varlıkları niteleyen sözcükleri (ön ad) öğrenerek , etkinlikler yaparak pekiştireceğiz.  

 Öğrenilen konuları (ismin halleri, yapım ekleri, çekim ekleri, ön adlar ve adıllar) tekrar 

edecek, öğrendiklerimizi değerlendireceğiz.  

 Kitap fuarı etkinliklerine katılacağız,  “Minik İzciler Serisi” kitaplarıyla Okuma Çemberi 

çalışmamızı gerçekleştireceğiz.   

 Şiir  yazma - metin yazma ile okuma anlama  çalışmalarımıza devam edecek, sözlü 

ve yazlı anlatımlarımızı geliştireceğiz.  

 

 

MATEMATİK 

 Çevremizdeki nesnelerin çevrelerini belirleyeceğiz. 

 Düzlemsel şekillerin ( kare, dikdörtgen,üçgen) çevre uzunluğunu hesaplayacağız. 

 Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problem çözeceğiz  ve kuracağız. 

 Payı paydasından küçük  ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler 

elde edeceğiz. 

 Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırıp büyükten 

küçüğe  sıralayacağız. 

 Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını göstereceğiz. 

 Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçeceğiz. 

 

 

FEN BİLİMLERİ 

 Sağlıklı yaşam için gerekli olan durumların önemini kavrayacağız ve günlük 

yaşamımızda uygulama çalışmaları yaparak  “Canlılar Dünyasına Yolculuk” ünitesini 

bitireceğiz. 
 

“Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar” ünitesine giriş yapacağız ve bu ünite kapsamında; 

 Elektrikli araç gereçlere yakın çevremizden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki 

önemini açıklayacağız. 

 Elektrikli araç gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandıracağız. 

 Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri 

tartışacağız. 

 Elektriğin can ve mal güvenliği bakımından güvenli kullanımına ilişkin yapılması 

gerekenleri araştırıp ve elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları öğreneceğiz.  

 

 



HAYAT BİLGİSİ 

 Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapılması gerektiğini 
öğrenerek uygulamalar yapacağız. 

 Doğal afetler sırasında evde ya da okulda yapılması gerekenleri öğreneceğiz. 

 Ülkemizdeki bölgeleri tanıyacağız. 

 “Benim Eşsiz Yuvam” ünitesinde geçen kavramları tekrar ederek üniteyi bitireceğiz. 
 
“Dün, Bugün, Yarın” ünitesine giriş yapacağız ve bu ünite kapsamında; 

 Bayram kutlamalarına katılarak, millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihi 
olaylar arasındaki bağlantıyı işleyeceğiz. 

 Çocukluğumuzla bugünümüzü karşılaştırarak büyüme sürecimizi inceleyeceğiz. 

 Duygu değişimlerinin beden diline nasıl yansıdığını örneklerle göreceğiz. 
 

 

 

İNGİLİZCE  

Öğrencilerimizle,  ‘Dünya ve Çevremizdeki İnsanlar Hakkında Her Şey’ temasıyla 9. ve 
10. üniteyi başarıyla tamamladık. Tema bağlamında ‘İnsanlar Birbiriyle Nasıl Anlaşır?’ ünitesi 
altında çevremizdeki insanlarla iyi anlaşmak için neler yapmamız gerektiği, görgü kuralları, 
davranışlarımız nasıl olmalıdır konuları ele alınarak ,  nasıl ve neden iyi insan olmamız 
gerektiği konusunda paylaşımlarda bulunduk. Bilgi verici metin okuyarak  çeşitli yerlerde  
takip etmemiz gereken kuralların üstünden bir kez daha geçtik. Nazik şekilde soru sormayı 
öğrenerek canlandırmalar yaptık. Sahiplik zamirinin kullanışını da öğrenerek tema bazlı 
şarkılar söyledik. Çeşitli şeyleri özelliklerine göre kategorilendirmeyi, temanın ne olduğu ve 
okuduğumuz metinde nasıl tema bulunabileceği konularını öğrendik. Çeşitli temalara sahip 
keyifli şiirler okuyarak edebiyatın farklı alanlarına da adım attık.  

Tema temelli ikinci dil edinimini ‘Dünya ve Çevremizdeki İnsanlar Hakkında Her Şey’ 
teması ile 11. ve 12. ünitelerde de ‘Why should we take care of Earth?’ (Dünyayı Neden 
Korumalıyız)  ünite sorusu ile irdelemeye ve öğrenmeye devam edeceğiz. Kitabımızın 11. ve 
12. üniteleri kapsamında dünyamızı korumamızın önemi, dünyamızı neden ve nasıl 
koruyabiliriz soruları ile dünyamızın ve çocuklarımızın geleceği için bize düşen görevler 
konuları ile öğrencilerimizde farkındalık yaratmaya çalışacağız. 

‘Doğal Kaynaklarımız’ ve ‘Bir Meyve Suyu Paketinin Günlüğü’ isimli bilgilendirici metin ile 
öykü biçiminde kurgusal metin okuyarak ana tema, detaylar ve olayın geçtiği yeri bulma 
çalışmaları yapacağız. Yer edatlarının neler olduğunu ve kullanımlarını çeşitli aktiviteler ile 
pekiştireceğiz. Hobilerimize değinecek, en büyük zenginliğin kendimizi çeşitli hobilerle 
donatmak olduğunu farkedeceğiz. Zaman ve saatler konusunda da zamanın önemini ve 
saatleri İngilizce nasıl ifade ettiğimizi öğreneceğiz. Disiplinlerarası çalışmalarımızı fen 
bilimleri dersimiz ile sürdürerek kelime haznemize bir çok yeni kelime ve sözcük grubu 
ekleyeceğiz, iletişimsel yaklaşıma dayanan çalışmalar yapacağız.  

13. ve 14.ünitelerimizde temamızı ve yönümüzü sanata çevirerek “Sanat Hakkında Her Şey” 
temamıza başlayacak, yaratıcılığımızı konuşturacağız. Bu tema bağlamında kitabımızdaki 
büyük sorumuzun başlığı altında ‘How does music make us feel?’ sorusu ile eleştirel 
düşünerek müziğin bize neler hissettirdiğini bulmak için kendi iç sesimizi dinleyeceğiz ve 
bunu İngilizce ifade edeceğiz. Konu kapsamında özetleme yapmayı, okuduğumuz metnin 
karakterlerini bulmayı bilgilendirici metin ve gerçekçi kurgu öyküleri ile öğreneceğiz. Zaman 
edatlarının, zaman zarflarının ayrımının ve kullanımının farkına varacağız. Eş anlamlı 
kelimeler ile çalışmalar yapacağız. Yazma çalışmalarında ‘and’, ‘but’ / ‘ve’, ‘ama’ 
bağlaçlarının farklı kullanımlarının çalışmaları ile cümleleri birbirine bağlamayı öğreneceğiz. 



Skills dersindeki etkinlikler ile kelime bilgisini geliştirme, okuma ve anlama aktiviteleri 
yaparak, okuma öncesi, okurken ve okuma sonrası şeklinde çeşitli aktiviteler yaparak 
İngilizce dersimizde işlediğimiz konuları sıklıkla pekiştirerek içselleştirmeyi ve İngilizce 
kullanımını genişletmeyi amaçlayacağız. 

Dilbilgisi  Yapıları                           Topics    

Possessive Pronouns    Dünya ve Çevremizdeki İnsanlar Hakkında Her 
Şey 
Can and May                                                              Dünya ve Çevremizdeki İnsanlar 
Hakkında Her Şey 
Prepositions of Place    Dünya ve Çevremizdeki İnsanlar Hakkında Her 
Şey 
Prepositions of Time    Sanat Hakkında Her Şey 
Adverbs of Time      Sanat Hakkında Her Şey 
     

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  

Bireysel Görüşmeler  

Öğrenci ve velilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde 
yapılandırılmış bireysel görüşmelerimize devam edeceğiz.  

 

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler  
3. sınıflarda öğrencilerin sorumluluk bilinçlerini desteklemek amacıyla “Çalışma 

Alışkanlıkları” dersimizi gerçekleştireceğiz. 

3. sınıflarda “Empati” değerinin kavratılması amacıyla planlanan sınıf etkinliğini yapacağız. 

 

Akran Dayanışması Projesi  

Akran Dayanışması Projesi kapsamında 3. sınıf öğrencilerimizin, 1.sınıf kardeşleriyle 
kaynaşmaları için yapılan etkinliklere devam edeceğiz. 
 

 

 

 

 

 

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 alanımızla ilgili olarak;  

 Güzel bulduğu nesne ve varlıklarla ilgili görsel tasarımlar yapma, 

 Renkleri karıştırarak renk zenginliğini keşfetme. 

 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 Katmanlarla Resim” konulu kolaj çalışması, “Bitkilerle 

Baskı” “Benim Çiftliğim” konularında renkli çalışmalar yapılacaktır. 

 Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,  şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden 

yararlanarak görsel çalışmalar yapabilme. 

 Çalışmalarında çizgi, renk, biçim ve leke ilişkilerini kullanma.  

 Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli sanat teknikleriyle ifade etme 

 Yaptığı çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan 

haz alma, kazanımlarımıza yönelik olarak “Hikaye Tamamlama” " 23 Nisan Bizim 

Bayramımız" konulu renkli çalışmalar ve grup çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “Nesne Kontrolü Gerektiren 

Hareketler” ünitesi konuları içerisinde yer alan “top sürme, raketle vurma” ve ‘’ Birleştirilmiş 

Hareketler’’ ünitesi konuları içerisinde yer alan “yer değiştirme ve dengeleme hareketleri, 

nesne kontrolü gerektiren hareketlerin tümünden oluşan parkurlar” ile ilgili alıştırmalar 

yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan; nesne kontrolü gerektiren hareketleri 

alan farkındalığını, efor ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla yapacağını, 

çeşitli nesnelerin üzerinde denge gösterecek, oyunda kullanılabilecek basit bireysel ve takım 

strateji-taktiklerini açıklamayı, nesne kontrolü gereken hareketleri geliştirmelerini 

sağlayacağız. 

 

 

MÜZİK 

 Atatürk ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,  
 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı temalı şarkılar öğreneceğiz. 
 Klasik Müzik, 
 Çalgıları tanıma, 
konularında çalışmalar yapacağız. 

 
 
 
 
 
 
 



Mart, Nisan ve Mayıs Aylarında Hangi Etkinlikler Var? 

 
03.04.2016 

14:00  

Kitap Kurdu İle Can Haylazlara Karşı (Müzikal) 

 

 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

“Sunum Programları” ünitesini işlemeye devam edeceğiz. 

 Bir sunum programında animasyon menüsünü öğreneceğiz. 

o Hazır animasyonlar kullanarak hazırladığımız sunuyu canlandıracağız.  

 

“Kodlamaya Giriş” ünitesine geçiş yapacağız. 

 Bilgisayarımızdaki “Scratch” programını tanıyacağız: 

o Scratch programı nasıl açılır, 

o Karakter ve sahne yapısı, 

o Arka plan ekleme ve değiştirme işlemlerini öğreneceğiz. 

  “Algoritma” kelimesinin tanımını öğreneceğiz. 

 

 

 

SATRANÇ 

Dersimizde yıllık plan doğrultusunda açarak taş isteme konusunu işleyeceğiz  ve oyun 

sırasında  nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Çatal ve şiş konularına giriş yapıp örneklerle bu 

temalarla nasıl taş kazanılacağını göreceğiz. 

 

 



YARATICI DRAMA 

Yaratıcı drama dersi kapsamında “Ritim, Ses ve Devinim” ünitesini inceleyeceğiz.  

Öğrencilerimiz drama etkinlikleri yoluyla: 

 Duyu organlarını kullanarak çevresindekileri tarif etmeyi, 

 Ritim alıştırmalarında hayatın içerisinde fark ettiği sesleri taklit etmeyi,  

 Bedenini kullanarak düzenli ritim vurmayı ve doğaçlamayı, 

 Doğaçladığı ritme uygun herhangi bir ses eklemeyi, 

 Ritimden hareketle öykü kurgulayıp oynamayı deneyimleyecekler. 

Bu deneyimler için “Duyu Oyun, Duyma ve Yansılama, Yönergelerle Beden ve Ritim 

Alıştırmaları, Ritimden Hareketle Öykü” gibi drama çalışmalarından faydalanacağız.  

 

 

 

 

 

 


