
 

4. Sınıflar 

I. VELİ BÜLTENİ  

1 Eylül – 9 Ekim 2015 

2015–2016 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



Sevgili Velilerimiz, 

Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanı yaşarken bir 
yandan da akademik çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.  

TÜRKÇE 

Oryantasyon haftası boyunca Türkçe dersinde kullanacağımız materyalleri ve bu yıl boyunca 
yapacağımız çalışmaları tanıdık.  

9 Ekim tarihine kadar yapacağımız çalışmaları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu ay 
okuyacağımız kitabımızın adı, “Gizem İzcileri İstanbul’da”, Bu kitap ayrıca Sosyal Bilgiler 
dersi kapsamında yapacağımız “Tarihi Yarımada Gezisi” için de öğrencilerimize bir alt yapı 
oluşturacaktır. Yapacağımız diğer çalışmalar; okuma - anlama, yazılı - sözlü anlatım ve söz 
varlığını geliştirme konularını içermektedir. 

Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarının devam etmesini istiyoruz. Her ay okuma 
saatleri için seçilmiş sekiz tane kitabımız mevcuttur. Bunun yanı sıra evde veya başka 
ortamlarda okudukları kitapların takibini ve kaydını yapacağız. Bu konuda sizlerin de 
vereceği destek bizim için çok değerlidir. Bu kitaplardan başka Türkçe dersi çalışmalarında 
kullanılmak üzere dört tane sürece dayalı okuma için seçilmiş, dört tane de okuma çemberi 
çalışması kitaplarımız bulunmaktadır. Zamanı geldikçe bu kitaplar ile ilgili çalışmaları sizlerle 
paylaşıyor olacağız. 

Bu Ay Okunacak Kitap: "Gizem İzcileri İstanbul’da" 

Konular: 

 Öykü Haritası  

 Yazılı Anlatım (Yıl Sonuna Mektup) 

 Dikte Çalışması 

 Alfabemiz  

 Ünlü ve Ünsüz Harfler 

 5N1K Etkinlikleri 

 Hece Kavramı 

 Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler ve Kısa Çizginin Kullanımı 

 Neden – Sonuç Tümceleri 

 Amaç-  Sonuç Tümceleri 

 Ünlü Düşmesi 

 Büyük Ünlü Uyumu  

 Noktalama İşaretleri ( nokta, virgül, soru işareti, ünlem,) 

 Paragrafta Konu 

 Eş Anlamlı Sözcükler 

 Zıt Anlamlı Sözcükler 
 
MATEMATİK 

 Tanışma ve matematiğe bakış açımız çalışmaları 

 Akıl oyunları çalışması 

 Sayı tasarımları matematik yarışı kutu oyunları etkinlikleri 

 Ön test uygulaması yaparak yeni eğitim öğretim yılına başladık. 
Geometriye Yolculuk ünitesi kapsamında 

 Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 



 Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.  

 Açıları standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçü biriminin gerekliliğini 
açıklar.  

 Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.  

 Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek  kontrol eder. 

 Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş  ve doğru açı olarak 
belirler. 

 Üçgen, kare, dikdörtgeni isimlendirir. 

 Üçgen, kare, dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir.  

 Köşegeni belirler. 

 Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 
kazanımları etkinliklerle işlenecektir. Bu etkinliklerde; çivili tahta ve geometri şeritleri 
kullanılacaktır. 

 Beden Eğitimi Bölümü ile yapılan disiplinlerarası ilişkilendirme doğrultusunda açılarla 
ilgili ortak çalışma programı uygulanacaktır. 

 

SOSYAL BİLGİLER 

Öğrencilerimiz, 
  “1. Ünite:Kendimi Tanıyorum” kapsamında; 
 Bireysel farklılıkları tanımayı ve kabul etmeyi,  
 Duygu ve düşünceler arasındaki ilişkiyi fark etmeyi,                     
 Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi,   
 Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılamayı, 
 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koymayı, 
 Sahip olduğu kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin 

çıkarımlarda bulunmayı,   
 Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturmayı, 
 Ailesinde ve çevresindeki millî kültürü yansıtan öğeleri fark etme ile ilgili konuları 

öğreneceklerdir.  

FEN BİLİMLERİ 

 Oryantasyon çalışmalarına yer vererek, öğrencinin okula uyumunu kolaylaştıracak 
sınıf ve okul kuralları üzerinde durmayı, 

 Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet 
kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklamayı, 

 İskelet modeli inceleyip, iskelet puzzle çalışması yapmayı, 

 “Tel Adamın Gizemi” ve “Kasılıp-Gevşiyorum” deneyleri ile kasların vücudumuzdaki 
işlevini, 

 İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumlara örnekler vermeyi, 

 Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanıyıp, şema üzerinde göstermeyi, 

 Diyafram modeli yapmayı, 

 Solunum sırasında havanın izlediği yolu ( burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve 
akciğerler )  

 Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanıyıp, model üzerinde 
göstermeyi, 

 Kan dolaşımı maket çalışması yapmayı öğreneceğiz. 
 
 
 
 
 



İNGİLİZCE 
 

Öğrencilerimizi  ‘Okula Dönüş’ temasıyla karşılarken, okul konusunda İngilizce 
öğretmenlerini, ve öğretmenlerin onları tanıyabilmeleri için ‘All about me’ etkinlikleri 
yaptık.Öğrenciler kendileri hakkında mini posterler hazırlayarak birbirleriyle paylaştılar.Bunun 
yanı sıra aileleri ile neler  yaptıklarını, yaz tatillerini ve en gurur duydukları konular hakkında 
hazırlamış oldukları “scrap book” larını sınıf içinde sunarak  arkadaşları ile paylaştılar. 

Sınıfta etkili ders yapabilmek için neler gerektiğini hem öğrenciden hem de öğretmenden 
beklenenleri konuştuk. Sınıf ve okul kurallarımızı hatırladık ve faydalarından bahsettik. 
Bunun ardından öğretmen ve öğrenciler birlikte  sınıf içi anlaşma yaparak bir poster 
hazırladılar. 

Language derslerimizde, Oxford Discover 3 kitabımızın 1. Ünitesi kapsamında “Having 
Fun” adlı okuma parçası okunarak eğlence ve farklı kültürlerde insanların  nasıl 
eğlendiklerini konu alacağız. Fact and Opinion ( Gerçek ve Düşünce) arasındaki farkı ayırt 
etmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra, “Time Words” (Zaman Kelimeleri: On Monday..) 
kullanımı üzerinde durulacaktır.  

2. ünitemizde “The Red Rubber Ball” adlı hikaye okunacak eğlence konusu farklı kültürden 
bir hikayeyle tekrar işlenecek, çeşitli dil oyunları ve sınıf içi çalışmalarla pekiştirilecektir. 
Bunun yanında, soru sorma (wh- questions) sözlü ve yazılı aktiviteler yardımıyla sınıf 
içerisinde tekrar edilecektir.  

Yazma programı kapsamında “Hikaye Yazımı” hakkında bilinmesi gerekenler üzerinde 
durularak, öğrenciler kendi hikayelerini yazacaklardır.  

Skills derslerimizde, okuma kitabımız ‘James and the Giant Peach’  hazırlık olarak okuma 
öncesi grup çalışmaları yapılacak, daha sonra da kitap okunmaya başlayacak ve çeşitli 
aktivitelerle pekiştirilecektir.  

Tüm derslerimizde anlama çalışmalarını yaparken özellikle grup işbirliğine ağırlık veren 
istasyon  çalışmalarına ve ikili çalışmalara sıklıkla başvuracağız.   

 
Dilbilgisi Yapıları       
Adjectives -ed and –ing       
Gerunds (Present tense, questions)  
Konular 
Having Fun 
The Red Rubber Ball         
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 
http://gowild.wwf.org.uk/.  
http://kids.nationalgeographic.com/ 
http://www.eslgamesworld.com/ 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en 

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. 

 

http://gowild.wwf.org.uk/
http://kids.nationalgeographic.com/
http://www.eslgamesworld.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en


Bireysel Görüşmeler 

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

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler: 

 Tanışma, kaynaşma ve birliktelik duygusu geliştime amacıyla 4. sınıflarda “Kimdir 
Bu?” isimli etkinlik yapılacak. 

 Değerler eğitimi “özdenetim” değeri kapsamında sınıfiçi etkinlik  yapılacak. 

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. 

Aramıza yeni katılan ve ayrılan öğrencilerimizin olması sebebiyle listeler revize edilerek 2.-4. 
sınıf öğrecilerimiz Akran Dayanışması Projesi kapsamında okul abla, ağabey ve kardeşleriyle 
tanıştılrılacak. Hep birlikte  kutu oyunları oynama etkinliği yapılacak. 

 
Grup Çalışmalarımız 

Oryantasyon Grup Çalışması: Aramıza yeni katılan öğrencilerle tanışma ve oryantasyon 
amaçlı 2 oturumluk grup etkinliği yapılacak. 

Arkadaşlık ilişkilerini desteklemek ve  geliştirmek amacıyla planlanan grup çalışmalarını  
ihtiyaç doğrulturunda yapacağız. 

Değerler Eğitimi 
Değerler Eğitimi Veli Bülteni hazırlanarak velilere gönderilecek. 
 
GÖRSEL SANATLAR 
4. sınıf öğrencilerimizle görsel sanatlar dersimizde 01 Eylül - 09 Ekim 2015 tarihleri arasında, 
renkli resim tekniklerinden keçeli kalemle, Görsel Sanatlarda Biçimlendirme öğrenme 
alanımızın; 

 Görsel sanat çalışmalarında bir rengin değerlerini kullanarak resim yapma, 

 Kalın ve ince uç kullanarak, açık- koyu çizgiler oluşturma, 



 İki ve üç boyutlu çalışmalarında çizgileri (düz,eğri,kırık) kullanma, kazanımlarımızı 
“Çizgisel Çalışmalar” konusunda Eylül ayının ikinci haftası  itibariyle başlatıp 
dördüncü haftada bitirmeyi planladık. 

 Görsel çalışmalarında öykü, şiir, tarihsel bilgilerden yararlanarak görsel çalışmalar 
yapma, 

  Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade etme,  

 Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alma,  
kazanımlarımız hedefinde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu ‘kolaj’ 
çalışmalarıyla devam edeceğiz. 

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 plan doğrultusunda; Düzen Alıştırmaları (Sıralanmalar) ve Yer Değiştirme Hareketleri 
ünitesi konuları içerisinde yer alan (yürüme, koşma, atlama, sıçrama, adım al sek) ile ilgili 
alıştırmalar yapacağız. Bu çalışmaları eğitsel oyunlar ile pekiştireceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, yer değiştirme hareketlerini artan 
kuvvet hız ve çeviklikle yapmalarını, oynadığı oyunlar içerisindeki hareket becerilerini 
tanımlamalarını 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: Fazıl Say 
Tarihi: 18 Eylül 2015 20:30 
Yer: Türker İnanoğlu Show Center, İstanbul 
Türü:Piyano Resitali 
 
Adı: CRR Senfoni Orkestrası 
Tarihi: 04 Ekim 2015 20:00 
Yer: CRR Konser Salonu, İstanbul 
Türü:Konser 
 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

 Bilgisayarın fonksiyonel yapısı, giriş ve çıkış birimleri hakkında konuşacağız. 

 İnternet ile ilgili genel kavramlar konusunda geçmiş öğrenmelerimizi canlandıracağız. 
(web sayfası, internet tarayıcı, adres vb.) 

 Google Apps for Education sistemine kullanıcı adı ve şifrelerimizle giriş yapıp, e-posta 
kontrolünü öğreneceğiz. 

 

 



SATRANÇ 

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

Dersimizde yıllık plan 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 
farketmelerini ve zor koşullar altında düşünme becerisini artırmayı sağlamayı amaçlıyoruz. 

DİN 

 Öğrencilerimizle  tanışacağız. 

 Ders araç-gereçleri konusunda bilgilendirilme yapacağız. 

 Dersimizin amaçları hakkında öğrencilerle paylaşımda bulunacağız. 

 İlk ünitemiz çerçevesinde günlük hayatta kullandığımız dini kelime, kavram ve 
deyimlerden bahsedilecek  ve deftere not aldıracağız. 

 Besmele, Allah’a şükür, helal, haram, sevap, günâh kavramlarını öğreneceğiz. 

 Selamlaşmanın önemini kavrayacağız. 

 Müslümanlık, Hristiyanlık ve Mûsevîlikle ilgili temel bazı bilgileri içeren tablo 
yapacağız. 

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 
 


