
 

 

 

4. Sınıflar 

V. VELİ BÜLTENİ  

21 Mart – 06 Mayıs 2016 

2015 - 2016 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen laboratuvarında karışımları ayırma 

yöntemleri ile ilgili deneyler yaptık. 

Teknolojik aletlerin kullanıldığı alanları  

sınıflandırma çalışması yaptık. 

Hayatımızdaki bazı ürünlerin teknolojik gelişimleri 

hakkında grup çalışması yaparak sunumlar 

hazırladık. 

Yaratıcı drama derslerimizde bedenle yapılan oyun ve alıştırmalarında 
dengeyi sağlamak, bedeni kontrollü kullanmak bizim için önemliydi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Şubat 2016; 4. sınıf öğrencilerimizle matematik 
yarışmasını gerçekleştirdik. 

Oyun ve fiziki etkinlikler derslerimiz... 

 

2. yabancı dil derslerimizde öğrendiğimiz konularla ilgili sınıf içi sunumlar yaptık ve 

çalışmalarımızı okul panolarında sergiledik. 



 

Sevgili Velilerimiz, 

21 Mart – 06 Mayıs  tarihleri arasında yapacağımız çalışmalar aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur. 

TÜRKÇE 

Türkçe dersinde  “Değerlerimiz ve Hayal Gücü” temaları işlenecektir. 

Sürece dayalı okuma çalışması olarak ; “Oklu Kirpi ile  Konaklı Kaplumbağa” ve “Ballı 

Çörek Kafeteryası” kitapları üzerinde çalışılacaktır. 

Bu kitapların okunması sırasında dinleme, okuma, anlama, yorumlama, sözlü ve yazılı 

ifade çalışmaları da 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.  

Öğrencilerimiz kitap fuarı etkinliklerine katılacaklardır. 

Bu süreçte  ele alacağımız konular: 

 

 Paragrafta eksik tümceyi bulma 

 Önem bildiren ifadeler 

 Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler 

 Paragrafta akışı bozan tümceyi bulma 

 Görsel Okuma 

 Tümce bilgisi 

 Tümcenin ögeleri 

 Ögelerin dizilişine göre tümceler 

 Anlamlı ve kurallı tümce oluşturma 

 -mi eki ve ayrı yazılan “mi” 

 -de eki ve ayrı yazılan “de” 

 -ki eki ve ayrı yazılan “ki” 

 Paragrafları sıraya koyma 

SOSYAL BİLGİLER 

Öğrencilerimiz  “Hep Birlikte” ve “Uzaktaki Arkadaşlarım” üniteleri kapsamında; 

 

 Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime 

örnekler vermeyi,  

 Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar vermeyi, 

 Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önermeyi, 

 Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu, 

 Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşamlarına ilişkin 

çıkarımlarda bulunmayı, 



 Kendisi ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının günlük yaşamlarını karşılaştırmayı 

öğreneceklerdir. 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ  

Öğrencilerimiz “Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri” ve “Mikroskobik 
Canlılar ve Çevremiz”, “Basit Elektrik Devreleri” üniteleri kapsamında; 
 

 Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırmayı, 

 Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırmayı ve 

sunmayı, 

 Ses kirliliğinin nedenlerini sorgulamayı, 

 Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini, 

 Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretmeyi, 

 Mikroskobun işlevini, 

 Mikroskobun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırmayı ve rapor etmeyi, 

 Mikroskobik canlıların varlığını, mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemlemeyi, 

 İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini kavramayı, 

 Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğini, 

 Çevre kirliliğini önlemek için yakın çevresini temiz tutmayı, 

 Çevreyi korumak ve güzelleştirmek için bir proje tasarlamayı, 

 Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleriyle tanımayı ve çalışan 

bir devre kurmayı öğreneceklerdir. 

 

 

MATEMATİK 

 Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin edip, birimleri sayarak 

tahminimizi kontrol edeceğiz. 

 Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu 

belirleyeceğiz. 

 Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak 

hesaplayacağız. 

 Atatürk'ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle 

açıklayacağız. 

 Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını 

belirteceğiz.  

 Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri 

açıklayacağız. 

 Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade edeceğiz. 

 Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin ederek  tahmini ölçme yaparak 

kontrol edeceğiz. 

 Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözüp kuracağız. 

 Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin 

ondalık kesir olduğunu belirteceğiz. 

 Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazacağız.  

 Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirteceğiz. 



 İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle 

göstereceğiz. 

 Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapacağız. 

 Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapacağız. 

 Basit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözüp 

kuracağız. 

 Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanacağız. 

 Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirleyeceğiz. 

 Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturacağız. 

 

14 Nisan :  5. İzleme                                                                                               

3 Mayıs   :   2. Erişi 

 

 

 

İNGİLİZCE 

‘All About Technology’; ‘Teknoloji Hakkında Her Şey’ temasıyla 9. ve 10. üniteyi 
başarıyla tamamladık. Oxford Discover 3 kitabımızın 9. ve 10. üniteleri kapsamında 
enerjinin nereden geldiği, nasıl elde edildiği, daha temiz ve yeşil bir çevre için yenilenebilir 
enerjinin özelliklerini, kaynaklarını, hayatımızın sürdürebilir olması için önemi konusunda 
düşünüp, kendi hayatlarımız üzerinden enerji tasarrufu yapıyor muyum ve nasıl enerji 
tasarrufu yapabilirim soruları ile hem özeleştiri hem de alternatif çözümler bularak, 
kişiselleştirme yapıp eleştirisel yaklaşımla kendi fikirlerimizi sınıflarda paylaştık. Başka 
kelimeler ile aynı fikri söyleme (Paraphrase) üzerine çalışmalar yaptık. Günümüzün Enerjisi: 
Rüzgar gücü üzerine kurgusal olmayan bir kitaptan metin okuyarak alternatif enerji ve önemi 
üzerine bilgi edinip fikirlerini paylaştık. ‘May-Might’ yapılarını kullanarak emin olmadığımız  
olaylar hakkında kendimizi nasıl ifade edeceğimizi  öğrendik. Sayılabilen ve sayılamayan 
nesneler ve nicelikleri üzerine çalışmalar yaptık. ‘Hector the Energy Saver’ isimli fantastik bir 
metin okuyarak kendi sorularımızı oluşturma çalışmaları yaptık.  

Kitabımızın 11.ve 12. üniteleri kapsamında ‘How do people make music?’; ‘İnsanlar Nasıl 
Müzik Yapar?’ büyük sorusu ile sanatın en eğlenceli ve en güzel sesli basamağına adım 
atacağız. Bir çok müzik aletinin isimlerini ve ait oldukları enstrüman familyalarını 
öğreneceğiz. ‘Mystery in the Gym’ isimli gerçekçi kurgu metni ile birlikte çıkarımlarda 
bulunma konusunu  irdeleyecek ve çeşitli alıştırmalar yapacağız. Karşılaştırmalar yapmayı 
öğrenecek ve neşeli etkinlikler yapacağız. Dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli müzik 
enstrümanları hakkında bilgiler edinecek, araştırmalar yapacağız. Kendi müzik aletimizi 
yaparak betimleyici metinler yazacağız.  

13. ve 14. ünitelerimizde çeşitli buluşların hayatlarımızı nasıl etkileyip değiştirdiği üzerine 
beyin fırtınası yaparak ‘How do inventions change our lives?’ büyük sorusunu irdeleyeceğiz. 
Buluşlar yapılırken kullanılması muhtemel aletlerin neler olduğunu öğrenecek, ‘Hayatımızdaki 
Basit Makinalar’ isimli bir dergi makalesi okurken sınıflandırma ve kategorizelendirme 
konularında çalışmalar yapacağız. ‘Too’ ve ‘Either’ kelimelerinin olumlu olumsuz görüşlere 
katılırken kullanılan şeklini öğreneceğiz. 

“Clara’nın İcadı” isimli kurgusal bir metin okuyarak özetleme çalışmaları yapacağız. 
Karşılaştırma zarfları, önce-sonra konuları hakkında çalışmalar yapacağız. Kendi reklamımızı 
yaratarak deneme yazısı yazacağız. 

Skills dersindeki çalışmlar 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 

May Might       All About Technology 
Quantifiers         All About Technology 
Comparative and Superlative Adj.    All About Technology 
Too and Either All About Technology 
Comparative and Superlative Adv. All About Technology 

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 DİLLER BÖLÜMÜ 

İSPANYOLCA / FRANSIZCA / ALMANCA  DERSLERİ 

4. sınıf Almanca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 

● Kıyafetler konusu kapsamında kelimeleri tanıma ve kullanma, 

● 50’ye kadar sayıları öğrenme, 

● Ne yapmayı sevdiğini ve sevmediğini söyleme, 

● Kıyafetler ile birlikte  “giymek” fiilini kullanma, 

● Renklerle kıyafet tanımlamaları yapma, 

 

4. sınıf Fransızca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 

● Basit fiillerle cümle kurma, 

● 50’ye kadar sayıları öğrenme, 

● Ne yapmayı sevdiğini ve sevmediğini söyleme, 

● Kıyafetler ile birlikte  “giymek” fiilini kullanma, 

● Renklerin eril ve dişil sözcüklerde değişimini görme, 

 

4. sınıf İspanyolca grubu öğrencilerimizle derslerimizde; 

● Basit fiillerle cümle kurma, 

● Fiziksel özellikler konusu üzerine yeni kelime ve kalıplar öğrenme, 

● Vücudun bölümlerini öğrenme, 

● Hayvanlar konusu üzereine yeni kelimeleri cümleler içinde kullanma, 

● Fiziksel görünüş konusuyla ilgili betimlemeler yapma çalışmaları gerçekleştireceğiz. 

 

 

 

 

 

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

 4. sınıflarda verimli çalışma alışkanlıkları konusunda  öğrencileri  bilinçlendirme 
amacıyla “Başarıya Giden Yol” etkinliğini gerçekleştireceğiz. 

 4. sınıflarda “Empati” değerinin kavratılması amacıyla planlanan öykü tamamlama 
ve drama içerikli sınıf etkinliğini yapacağız. 

 

Grup çalışmaları ve Etkinlikler 

4. sınıf öğrencilerinden oluşturulan bir grup öğrenciyle “Duygularımı Farkediyorum” 
etkinliğine devam edeceğiz. 
 

Akran Dayanışması Projesi  

Akran Dayanışması Projesi kapsamında 2. ve 4. sınıf öğrencilerimizin okul abla, ağabey ve 
kardeşleriyle birlikte  yaptığımız etkinliklere devam edeceğiz. 
 

 

 

GÖRSEL SANATLAR 

Görsel Sanatlarda Kültürü öğrenme alanımızın; 

 Orijinal eser ile röprodüksiyon arasındaki farkı bilir. 

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme alanımızın; 

 Renklerin duygu ve düşüncelerle ilişkisini tartışır. 

Sanat eseri inceleme  konusunda Paul Klee - Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini 

inceleme. 

 Doğal ve yapay (üretilmiş) nesneleri ayırt eder.  

 Çevresindeki örneklerden yola çıkarak merkezî ve simetrik dengeyi fark eder.  

 Görsel çalışmalarında doğal ve yapay nesnelerden yararlanabileceğinin  farkına varır.  

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

 “Baskılarla dokular” konulu baskı çalışması. 

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

yararlanarak görsel çalışmalar yapar.  

 Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder 

kazanımlarını işleyecek; resimli hikaye “Oyunlarımız ve bayramımız” konulu 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını “19 Mayıs Gençlik ve Spor  Bayramı” 

kapsayan renkli resim çalışmalarını yapacağız. 

 

 

 

 



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, uzun saplı araçlarla 

vurma” ve ‘’Birleştirilmiş Hareketler ‘’ ünitesi konuları içerisinde yer alan “yer değiştirme 

hareketleri, 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 

etkili kullanmayı, yer değiştirme hareketlerini vücut alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini 

kullanarak artan bir doğrulukla yapmayı, iki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek 

artan doğrulukta uygulamayı sağlayacağız. 

 

MÜZİK 

 Atatürk ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı temalı şarkılar öğreneceğiz. 

 Ritim kalıpları, 

 Ezgi yaratma, 

 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 

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

 Sunum programlarında öğrencilerimizle animasyon eklemede motion path özelliğini 

kullanacağız.  

 Sunumlarımızı farklı şekillerde görüntülemeye çalışacağız.  

 Sunum programında baskı alma yöntemlerini işleyeceğiz. 

 

Mart sonunda yeni ünitemiz “Masaüstü Yayıncılık Programları” na başlayacağız.  

 Masaüstü yayıncılık programının ne olduğunu öğreneceğiz. 

 Masaüstü yayıncılık programında yazı biçimlendirme ve resim düzenleme 

seçeneklerini işleyeceğiz. 

 Afiş, broşür, davetiye ve infografik tasarımları yaparak öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. 

 

SATRANÇ 

4. sınıflarımızla taktik çalışmalara devam ederek; Atatürk ve Türkiye’de satranç hakkında 

sohbet edeceğiz, 2 hamlede nasıl mat yapılacağı konusunda çalışmalara başlayacağız. 

Öğrencilerimizin mat motiflerini öğrenerek oyunu kazanmak için hangi mat motifini 

kullanması gerektiğini öğreneceğiz. 

 

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 vurup 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.  

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

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

durumda olduğunu öğreneceğiz. 

 Peygamberimizin doğumu ve aile büyüklerinin isimlerini öğreneceğiz. 

 Peygamberimizin çocukluğu ve gençliğinden kısa bilgiler edineceğiz. 

 Peygamberimizin eşinin ve çocuklarının isimlerini öğreneceğiz. 

 İnsanın sevmeye ve sevilmeye olan ihtiyacı hakkında paylaşımda bulunacağız. 

 


