
 

 

 

4. Sınıflar 

II. VELİ BÜLTENİ  

12 Ekim – 20 Kasım 2015 

2015–2016 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sevgili Velilerimiz, 

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

TÜRKÇE 

Türkçe dersinde  5 ekim itibari ile Atatürk temasına geçtik. Atatürk teması 20 Kasım 
2015 tarihine kadar devam edecektir. Bu tema da kullanacağımız  ders içi metinler  ve  
okuyacağımız kitaplar aynı zamanda  sosyal bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesini 
de desteklemektedir. 

Türkçe dersinde sürece dayalı okuma çalışması olarak “Bunun Adı Findel” adlı kitap  
okunacaktır. Bu kitabın okunması sırasında dinleme, okuma, anlama, yorumlama, sözlü ve  
yazılı ifade etme çalışmaları da yapılacaktır.  

Okuma alışkanlığının sürekliliği için Atatürk temasında “Başarı Başarısızlık” ve 
“Çevreci Olmak Zorunda mıyım?” adlı kitaplar okuma saati kitabı olarak okunacaktır.  
 
Bu temada ele alacağımız konular:  

 Paragrafta konu  

 Eş anlamlı sözcükler 

 Zıt anlamlı sözcükler 

 Paragrafta yapı 

 Eş sesli sözcükler 

 Temel anlam - yan anlam 

 Öznel-nesnel ifadeler 

 Gerçek ve mecaz anlam 

 Tırnak işareti, konuşma çizgisi (Dikte çalışması ile) 

 Terim anlamlı sözcükler 

 Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler               

 Somut ve soyut anlamlı sözcükler 

 Noktalama işaretleri ( nokta, virgül, soru işareti, ünlem, iki nokta, noktalı virgül) 

 Deyimler ve atasözleri 

SOSYAL BİLGİLER 

Öğrencilerimiz “Geçmişimi Öğreniyorum ünitesi kapsamında; 

 Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere 
örnek vermeyi, 

 Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden 
kanıtlar göstermeyi, 

 Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Milli Mücadele sürecinde 
yakın çevresini ve Türkiye’yi betimlemeyi, 

 Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü fark 
etme ile ilgili konularını öğreneceklerdir. 

FEN BİLİMLERİ  

Öğrencilerimiz “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ve “Kuvvetin Etkileri” üniteleri kapsamında; 
 Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanıyıp, model üzerinde 

göstermeyi, 
 Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurmayı, 
 Egzersiz sonucunda nabızla ilgili elde ettiği verileri kaydedip, yorumlamayı, 
 Egzersiz yapmanın vücut sağlığı açısından önemini fark etmeyi, 
 Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapıp,  

sonucu tartışmayı, 
 Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını,  
 Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfetmeyi öğreneceklerdir. 

 



MATEMATİK 

 1.İzleme Sınavını uygulayacağız. 

 Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandıracağız. 

 Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirleyeceğiz. 

 İzleme Geri Besleme çalışmaları yapacağız. 

 1.ERİŞİ  Sınavını  (21 Ekim ) uygulayacağız. 

 Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirleyip, çizeceğiz.     

 Erişi sınavı sonuçlarını değerlendirme ve tekrar çalışmaları yapacağız. 

 Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak 
şekilde döşeyerek süsleme yapacağız. 

 Örüntü ve süslemeler konusunda Görsel Sanatlar Bölümü ile eşgüdüm çalışmaları 
yürüteceğiz. 

 Doğal Sayılar Gezegeni ünitesine giriş 

 Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirip eksik olan bölümü tamamlayacağız. 

 Sütun grafiği oluşturacağız. 

 Sütun grafiğini yorumlayacağız.           

 4,5,6 basamaklı doğal sayıları okuyup, yazacağız.            

 4,5,6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki 
rakamların basamak değerlerini belirtir. 

 

İNGİLİZCE 

Öğrencilerimiz,  ‘Yeni Yerlerde Eğlenme’ 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. 

Oxford Discover 3 kitabımızın 1. ve 2. üniteleri kapsamında insanların nasıl eğlendiği 
konusunda düşünüp, kendi hayatlarımız üzerinden kişiselleştirme yapıp eleştirel yaklaşımla 
kendi fikirlerimizi sınıflarımızda paylaştık. Tema temelli ikinci dil edinimini ‘Yeni Yerlerde 
Eğlenme’ teması ile 3. ve 4. ünitelerde de ‘Why do people move to new places?’ ünite 
sorusu ile öğrenmeye devam edeceğiz. 

Disiplinlerarası çalışmalarımızı Sosyal Bİlgiler dersimiz ile sürdürerek kelime haznemize bir 
çok yeni kelime ve sözcük grubu ekleyecek, bir metinde olayların sıralanışı ve detayları 
bulma çalışmaları yapacağız. Hindistan’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınan bir Sati 
adlı bir kızın arkadaşına yazdığı mektupları ayrıca insanların hangi sebeplerle başka şehir ya 
da ülkelere taşındıklarının anlatıldığı bir dergi makalesi de okuyarak  okuma becerimizi 
geliştirmeye destek verme amaçlı etkinlikler yapacağız. Şimdiki ve  geçmiş zamanda ‘can-
could’ yapabilme kiplerinin olumlu ve olumsuz şekildeki kullanımlarını ve ayrıca Present 
Real Conditional ‘If’ ve ‘When’ kelimelerinin bir olayın gerçekleşmesine sebep olduğu 
başka bir olay ile nasıl bağlanacağını gösteren cümleler yazmayı öğreneceğiz. Bir çok farklı 
etkinlikle dinleme, ‘but’ ama; ‘because’ çünkü bağlaçlarının nasıl kullanıldığı konular üzerine 
yazma, yardım isteme kalıbını kullanarak konuşma becerilerimizi geliştirici etkinliklerde yer 
alacağız.  

Oyunlar, drama, ünite şarkısı, Writing Portfolio çalışmaları ve ‘Making a Poster’ 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.21. yüzyıl becerileri olan yaratıcılık, eleştirel 
düşünme, iletişim ve birlikte çalışma becerilerimizi çeşitli drama, proje, grup çalışmaları ile 
destekleyecek yarınlar için bu becerilere İngilizce’de de hakim olmaya ve durmadan 
öğrenmeye devam edeceğiz. 

Skills dersinde kullandığımız kitabımız ‘James and the Giant Peach’ kitabını kelime bilgisini 
geliştirme, okuma ve anlama aktiviteleri yaparak, okuma öncesi, okurkan ve okuma sonrası 
şeklinde çeşitli aktiviteler yaparak İngilizce dersimizde işlediğimiz konuları sıklıkla 
pekiştirerek içselleştirmeye ve İngilizce kullanımını genişletmeyi amaçlayacağız. 



Topics 

Fun in New Places 

Dilbilgisi  Yapıları                                

Can for ability, present and past tense (can-can’t; could-couldn’t)   
Present Real Conditional (If, When)         
The Prefix un- (packed, unpacked)       
Suffixes for Countries –ese, -ian, -ish (Chinese, Indian, Irish)    
Faydalanabileceğiniz web siteleri: 

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

2. YABANCI DİL 

İspanyolca / Fransızca / Almanca  Dersleri 

2015-2016 eğitim öğretim yılımızda seçmeli yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, 
İspanyolca dillerinden birini seçen 4. sınıf öğrencilerimizle derslerimizde; 

 Öğrenilen dilin kullanım alanlarını tanıma, 

 Öğrenilen dilin konuşulduğu ülkelerin kültürel özellikleri  hakkında bilgi sahibi olma, 

 Basit selamlaşma sözcüklerini kullanma, 

 Sayıları tanıma ve kullanma, 

 Kendini tanıtma, 
konularını ele alacağız. 
 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

Bireysel Görüşmeler 

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

Rehberlik Derslerimizde Yapılacak Etkinlikler 

4. sınıflarda arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek amacıyla “İyi Arkadaş Ne Yapar? Ne 
Yapmaz?” ve “İyi Arkadaş Formülü ”  etkinliklerinin  yapılması. 

Akran Dayanışması Projesi 
 
Akran Dayanışması Projesi kapsamında 2. ve 4. sınıf öğrencilerimizi okul abla, ağabey ve 
kardeşleriyle tanıştıracağız. Hep birlikte “Kutu Oyunları Oynama” etkinliği düzenleyeceğiz. 
 
Öğrenci Yönetim Kurulu Seçimleri 

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 seçimlerini 16 Ekim 2015 Cuma günü gerçekleştireceğiz. 
 

 

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


GÖRSEL SANATLAR 

Müze bilinci öğrenme alanımızın; 

 Orijinal eser ile röprodüksiyon arasındaki farkı bilme.  

 Resim ile fotoğraf arasındaki farkı bilme.  
kazanımlarından yola çıkarak İstanbul Modern Sanatlar Müzesi gezisi, 
 
Görsel Sanatlarda Biçimlendirme öğrenme alanımızın; 

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

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

 Bir rengin değerlerini kullanarak resim yapma. 

 Çevresindeki benzer biçimlere örnekler verme. 
kazanımlarından yola çıkarak renkli çalışmalar. "10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü" grup 
çalışması kolaj çalışması, “Işık ve Gölge” lavi çalışması yapılacaktır. 
 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 

Oyun ve fiziksel etkinlik dersimizde yıllık plan doğrultusunda; “Yer Değiştirme Hareketleri” 
ünitesi 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 
kuvvet, hız ve çeviklikle yapmalarını, oynadığı oyunların içinde hareket becerilerini 
tanımlamalarını, oyun ve fiziki etkinliklerde; kendi ve başkalarının güvenliği ile ilgili 
sorumluluklar almalarını 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 

 Google Apps for Education sistemine kullanıcı adı ve şifrelerimizle giriş yapıp, e-posta 
kontrolünü öğreneceğiz. Google sistemi üzerinde classroom üzerimizden 
ödevlerimize ulaşmayı uygulamalı olarak çalışacağız.  

 “İşletim Sistemleri” konusuna giriş yapacağız. Windows 7 işletim sistemi üzerinde 
temel ayarlamalar konusunda çalışma yapacağız.  

 Kelime işlem programlarına giriş yapacağız. Kelime işlem programında yazı 
biçimlendirme işlemlerini işleyeceğiz. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

 Sevap, günâh helal, haram, kavramları öğrenilecek. 

 Selamlaşmanın önemi anlatılacak. 

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

 Kelime-i şehâdet ve kelime-i tevhid söylenişleri ve anlamları öğrenilecek. 

 Dinin güzel ahlak olduğu konusu üzerinde durulacak. 

 26-30 Ekim tarihleri içindeki  din kütürü ve ahlak bilgisi dersimizde 1. İzleme 
yapılacak. 

 6 Kasım Cuma tarihinde ise erişi sınavı yapılacak.  

 Takip eden haftada da  sınav soruları cevaplanacak. 

 

 


