
 

 

 

4. Sınıflar 

IV. VELİ BÜLTENİ  

8 Şubat - 18 Mart 2016 

2015 - 2016 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşadığımız yerin efsaneleri ile ilgili 

araştırma yaptık. 

Araştırma yöntem ve tekniklerini, kaynak 

göstermeyi ve akademik dürüstlük 

kavramını öğrendik. 

Hazırladığımız sunumları arkadaşlarımıza 

sunduk. 

"Hayalet Gişe" kitabı ile yaptığımız sürece 

dayalı okuma çalışmamızda "Sözcük Pazarı" 

etkinligimize drama ile başladık. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı diller derslerimiz... 

Sportif oyunlar oynadık. 

Görsel sanatlar çalışmalarımız... 

Bilişim teknolojileri derslerinde kodlamanın algoritmasını öğrendik. 



Sevgili Velilerimiz, 

08 Şubat  – 18 Mart  tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur. 

TÜRKÇE 

Türkçe derslerinde  “Üretim,Tüketim ve Verimlilik” teması ile ilgili metinler işlenecektir. 

Okuma saatlerinde “Louis Braille” adlı kitap okunacaktır. 

Okuma çemberi çalışmaları yapılacaktır. Okuma çemberinin amacı aynı yazara ait farklı 

eserleri okuyup incelemektir. Bu kapsamda Lolipop, Arkadaş Dümeni, Aklından Düşünceler 

Geçen Çocuk, Susi ve Paul’un Günlüğü adlı kitaplar eş zamanlı olarak gruplar halinde 

okunacaktır. 

 

Okuma ve inceleme süreçlerinin değerlendirilmesi kitapların bitiminde poster, drama vb 

yollarla yapılacaktır.  

 

Türkçe dersinde öğrencilerimizin yazılı anlatım becerilerinin  gelişmesi için “Genç Yazarın 

Seyir Defteri” adlı çalışma kitabı üzerinde  yaratıcı yazma  çalışmaları yapılacaktır.  

Okuma, anlama, anlatma, dinleme, çıkarım yapma, noktalama işaretleri ve yazım kuralları yıl 

boyunca kesintisiz devam edecek konularımız arasındadır.  

Bu süreçte  ele alacağımız konular: 

 

 Özetleyen, sonuç bildiren ifadeler 

 Özet yazma 

 Adılların özellikleri 

 Mektup yazma 

 Paragrafta konu ve ana düşünce (Tekrar) 

 Önem bildiren ifadeler 

 Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler 

 Şiirde konu 

 Ünsüz yumuşaması 

 Genel, özel ifadeler 

 Şiirde ana duygu 

 Ünsüz benzeşmesi 

 Karşılaştırma yapan ifadeler 

 Eylemin adı 

 Eylemin kişisi 

 Eylemin zamanı 

 Eylemde olumsuzluk 

 

 

 

 



SOSYAL BİLGİLER 

Öğrencilerimiz “İyi ki Var”  ve “Hep Birlikte” üniteleri kapsamında; 

 Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırmayı,  

 İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini 

tanımayı, 

 Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavramayı, 

 Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak 
geçmişle bugünü karşılaştırmayı, 

 Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamayı,  

 Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanmayı, 

 İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve 
grupları fark etmeyi, 

 Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da 
ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirmeyi öğreneceklerdir. 

  

 

FEN BİLİMLERİ  

Öğrencilerimiz “Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri” ünitesi kapsamında; 

 Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırıp, teknolojinin 
aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısını fark edecekler, 

 Uygun aydınlatmanın ne demek olduğu ve nasıl yapılması gerektiği hakkında 
araştırma yapıp sunacaklar, 

 Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışacaklar, 

 Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından 
önemini araştırıp sunacaklar, 

 Işık kirliliğinin nedenlerini sorgulayacaklar, 

 Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini 
öğrenecekler, 

 Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretecekler. 

 

 
MATEMATİK 

 Doğal sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayacağız. 

 Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin edeceğiz ve 

tahmini işlem sonucuyla karşılaştıracağız. 

 En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin edeceğiz, tahminini işlem 

sonucuyla karşılaştıracağız. 

 Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde; en çok dört basamaklı doğal sayıları 

100'ün katlarıyla zihinden toplayacağız. 

 Üç basamaklı doğal sayılardan 100'ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkaracağız.  

 Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirteceğiz ve dönüşümleri yapacağız. 

 Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve militre birimleriyle tahmin edeceğiz ve ölçme 

yaparak tahminini kontrol edeceğiz. 

 Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözeceğiz ve kuracağız. 



 Payı ve paydası en çok iki basmaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde 

ederek isimlendireceğiz ve sayı doğrusunda göstereceğiz. 

 Kesirleri karşılaştıracağız. 

 Eşit paydalı kesirleri sıralayacağız. 

 Payları eşit , paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri sıralayacağız. 

 Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirleyeceğiz. 

 Dakika ve saniye arasındaki ilişkiyi sıralayacağız. 

 Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapacağız. 

 Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkiyi açıklayacağız. 

 Zaman ölçme problemlerini çözeceğiz ve kuracağız. 

 

4. izleme : 9 Mart 

4. erişi : 15 Mart 

 
İNGİLİZCE 

İngilizce programımız doğrultusunda üçüncü temamız olan “All About Technology” 

ye başlanacaktır. 7. ünitemiz olan “Time and the Earth” de zaman ve dünyamız ile ilgili bir 

makale okunacak, hava durumu ve zaman ile ilgili konuşma çalışmaları yapılacak ve “How 

do we measure time?” sorusu üzerinde durulacaktır.  

8. ünitemiz “Doctor Molly” isimli bir hikaye okunarak “How do we measure time?” 

sorusu doğrultusunda;  yer ve sayıları belirleme hakkında dinleme çalışmaları yapılacak ve 

yazma programı kapsamında bir seyahat  broşürü hazırlanacaktır.  

9. ünitemiz “Energy for Today: Wind Power” da ise rüzgar enerjisi üzerine bir parça 

okunarak “Where does energy come from?” sorusu ve alternatif enerji kaynakları üzerine 

sınıf münazarası yapılacaktır. Yazma programı kapsamında enerji üzerine bir blog sayfası 

yazılacaktır. 

Time and the Earth ünitesi ile ilintili olarak online kütüphaneden seçilerek kitaplar 

okunacak ve grafik hazırlama, paragraf yazma gibi okuma-anlamayı çalışmalar yapılacaktır.  

Themes 

All About Technology 

Dilbilgisi  Yapıları  

Future Facts with “Will” 

Future Plans with “Going to”     

May and Might 

Quantifiers 

Faydalanacağınız web sitesi 

www.tumblebooks.com   

 

 

 

 

http://www.tumblebooks.com/


2. YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 

İSPANYOLCA / FRANSIZCA / ALMANCA  DERSLERİ 

4. sınıf Almanca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 

● Kıyafetler konusu kapsamında kelimeleri tanıma ve kullanma, 

● Alışveriş diyaloglarını dinleme-anlama, 

● Kıyafetler konusu kapsamındaki kelimeleri ve alışveriş diyalogları kalıplarını doğru 

telaffuz etme, 

● Basit fiillerle cümle kurma, 

● Kıyafetler ve sayılarla ilgili şarkı söyleme, 

 

4. sınıf Fransızca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 

● Basit fiillerle cümle kurma, 

● Kıyafetler konusu kapsamında kelimeleri tanıma, bu kelimeleri kullanarak kişisel 

betimleme yapma, 

● Renkler konusu kapsamında kelimeleri tanıma ve kullanma, 

● Yiyecekler ve içecekler konusunda yeni kelimeleri tanıma ve kullanma bu konuda ne 

sevip ne sevmediğini söyleme, 

● Kıyafetler ve renklerle ilgili şarkı söyleme, 

 

4. sınıf İspanyolca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 

● Basit fiillerle cümle kurma, 

● Okul  ve sınıf eşyaları konusunda kelimeleri tanıma ve kullanma, 

● Fiziksel görünüm konusunda kelimeleri tanıma ve kullanma, 

● Günler, aylar ve mevsimler konularında kelimeleri tanıma ve kullanma, 

● Aile konusu kapsamında kelimeleri tanıma ve kullanma 

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  

 Öğrencilerimizin  ders çalışma becerilerini desteklemek amacıyla “Başarıya Giden 

Yol“ isimli sunumu yapacağız. 

 Problem tarama amacıyla “Balonlar” etkinliğini yapacağız. 

 TAP Vakfı işbirliği ile 4. sınıflarda ” Bedenimi Tanıyorum” başlıklı cinsel sağlık 

eğitimini  gerçekleştireceğiz. 

Öğrenci Grup Çalışması 

 4. sınıflardan belirlenen öğrencilerle zor duygularla başetme (kaygı, öfke gibi) 

becerilerini desteklemek  amacıyla “Duygularımı Farkediyorum” isimli grup 

etkinliğini gerçekleştireceğiz. 

 



Velilere Yönelik Çalışmalar 

 26 Şubat Cuma günü 4. sınıf velilerine yönelik “Önergenlik” isimli veli bilgilendirme 

seminerini gerçekleştireceğiz. 

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

 

 

GÖRSEL SANATLAR 

“Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” öğrenme alanımızın; 

 Bir rengin değerlerini kullanarak resim yapar. 

 Renklerin duygu ve düşüncelerle ilişkisini tartışır.  

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

 Yaşamdaki her varlığın kendine özgü bir güzelliği olduğunu kabul eder . 

"Benim Gezegenim" konulu renkli çalışma, 

“Görsel Sanatlar Kültürü” öğrenme alanımızın; 

 İki ve üçboyutlu görsel sanat eserlerini ayırt eder.  

 Üç boyutlu eserlere, farklı yönlerden bakıldığında değişik görünümleri olduğunu fark 

eder.  

“Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” öğrenme alanımızın; 

 Üç boyutlu basit geometrik biçimlerle inşa yapar. 

üç boyutlu çalışmalar ile ilgili "Canlılar" konulu çalışma. 

 Renklerin duygu ve düşüncelerle ilişkisini tartışır.  

 Doğal ve yapay (üretilmiş) nesneleri ayırt eder.  

 İki ve üç boyutlu çalışmalarında çizgileri kullanmaktan haz alır.  

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

"Hava,toprak, su gibi temel yaşam kaynaklarının canlı yaşamına etkisi " konulu 

afiş tasarımı yapılacaktır. 

 

 

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 etkili kullanmayı, sağlığını korumak için haftalık ve günlük beslenme listesi 

hazırlamalarını sağlayacağız. 

 

MÜZİK 

 Gürlük terimleri ve işaretleri, 

 Yorumlama, 

 Ritim kalıpları 

 12 Mart “İstiklal Marşı”nın Kabulu 
konularını işleyeceğiz. 

 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü ile ilgili şarkılar 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 

4. sınıflarımızla “Sunum Programları” ünitesini işlemeye devam ediyoruz.  

 Sunum programlarında video ve ses ekleme konusunda çalışacağız. 

 Sunum programında hazır tasarımları göreceğiz. 

 Sunum programlarında slaytlarımıza eklediğimiz nesnelere giriş, vurgu ve çıkış 

animasyonları ekleyeceğiz. 

SATRANÇ 

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


Taktik çalışmalara devam ederek; çifte saldırı, açarak şah istemek, çifte şah, piyon terfisi ve 

mat çalışmalarına devam edeceğiz. Ayrıca ülkemizde satranç tarihi hakkında sohbet edip 

satranç hakkında söylenmiş güzel sözleri inceleyeceğiz. 

Ünite konularına bağlı olarak belirlenen kazanımlardan, olaylara konsantre olmayı,  

hesaplama yeteneğini arttırmayı ve zor koşullar altında düşünme becerisini geliştirmeyi  

amaçlıyoruz. 

 

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.  

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

 Sübhâneke duâsı ve anlamını, 

 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (a.s)’ın doğduğu çevrede inanç ve ahlakın ne 

durumda olduğunu, 

 Peygamberimizin doğumu ve aile büyüklerinin isimlerini, 

 Peygamberimizin çocukluğu ve gençliğinden kısa bilgileri öğreneceğiz. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


