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ÖZEL YILDIZ KOLEJİ 
İLKOKULU 

3-A MAYIS VE HAZİRAN AYI 
ÇALIŞMA BÜLTENİ 
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TÜRKÇE 
________________ 

  Sağlık ve Spor teması 

kapsamında; 

  Yemek Seçimi, 19 Mayıs, 

İzcilik, Hapşu, Meyve 

Sebzeleri Yıkayalım adlı 

metinleri inceleyeceğiz. 

• Metinlere bağlı kalarak dinleme ve dinlediğini anlama, okuma ve 

olduğunu anlama, yazma kurallarını uygulama, kendini yazılı ve sözlü 

olarak ifade etme, söz varlığını geliştirme, görsel okuma, metnin 

konusunu ve ana fikrini belirleme becerilerinin geliştirici etkinlikler 

yapacağız. 

• Müfredata uygun olan atasözü ve deyimleri öğreneceğiz. 

• Yazılı anlatım çalışmaları  yapacağız. 
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MATEMATİK 
_____________________ 

ÖLÇME  

  Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için 
standart olmayan ölçme araçları tanımlayacak 
ve bunları kullanarak ölçme yapacağız. 

  Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi 
açıklayacak ve birbiri cinsinden yazacağız. 

  Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir 
doğru parçasını çizeceğiz. 

  Kilometreyi tanıyacak, kullanım 
alanlarını belirtecek ve kilometre ile metre  
arasındaki ilişkiyi fark edeceğiz. 

  Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözeceğiz. 

  Nesnelerin çevrelerini belirleyeceğiz. 

  Şekillerin çevre uzunluğunu standart olmayan ve standart birimler kullanarak 
ölçeceğiz. 

  Şekillerin çevre uzunluğunu hesaplayacağız. 

  Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplayıp ve ölçeceğiz. 

  Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin edip ve birimleri 
sayarak tahminini kontrol edeceğiz. 

  Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin 
gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre 
birimleriyle  ölçmeler yapacağız. 

  Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre 
birimleriyle tahmin edecek ve ölçme yaparak 
tahmininin doğruluğunu kontrol edeceğiz. 

  Litre ile ilgili problemleri çözeceğiz. 
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HAYAT BİLGİSİ 
_________________ 

 Doğada Hayat ünitesi 

kapsamında 

  Yaptığı çalışmalarla ülkemize 

katkıda bulunmuş kişileri 

araştıracağız. 

  İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrayacağız. 

  Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştıracağız. 

  Doğadan yararlanarak yönleri bulacağız. 

  İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden 

örnekler vereceğiz. 

  Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alacağız. 

  Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına 

örnekler vereceğiz. 
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FEN BİLİMLERİ 
___________ 

Elektrikli Araçlar Ünitesi 
Kapsamında   

  Elektrikli araç-gereçleri, 

kullandığı elektrik kaynaklarına göre 

sınıflandıracağız. 

  Elektrik kaynakları olarak şehir elektriği, akü, pil, batarya vb. 

üzerinde duracağız. 

  Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması 

gerekenleri konuşacağız. 

  Elektriğin güvenli kullanılmasına özen göstereceğiz. 

  Elektrikli araçların, açık kabloların, prizlere metal cisimler 

sokulmasının ve iletim hatlarının suyla temas etmesinin sebep 

olabileceği elektrik çarpması, arıza, yangın vb. tehlikeler üzerinde 

duracağız. 
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MINDLAB 
____________ 

  Bilgileri planlanmış, sistematik 

ve sıralı bir şekilde anlama, bir 

hareket sırası oluşturmak için gerekli 

hareketleri sıralamayı planlama ve en 

iyi hareketler sıralamasını belirleme 

becerisini geliştirmeyi amaçlayan 

Mancala adlı oyunu oynayacağız.. 

KODLAMA 
________________ 

   
  Scratch JR isimli 

programda kodlama 

becerilerini baya geliştiren 

öğrencilerimizle, Mayıs ve 

Haziran aylarında 

“PuppetPals" isimli kukla 

animasyon uygulaması gösterilecek, aynı zamanda sunum yapma 

becerilerini kazanmaları açısından da “KeyNote" programına giriş 

yapılacaktır.  
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İNGİLİZCE  

ENGLISH: ISLANDS 5 
COURSE 

  UNITS - Üniteler: Unit 6 -Party 

Time / Unit 7- School /Unit 8 - All 

about us 

NEW VOCABULARY - Kelimeler:  
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Düzensiz fiillerin geçmiş zamanlı halleri;  

make/made (yapmak),  

have/had (sahip olmak),  

come/came (gelmek),  

give/gave (vermek),  

get/got (almak),  

sing/sang (şarkı söylemek),  

bring/brought (getirmek),  

meet/met (buluşmak), eat/ate (yemek), see/saw (görmek),  

ordinal numbers (sıralı sayılar), diary (günlük), voyage (seyahat),  

settler (göçmen), Native American (Kızılderililer), globe (yerküre)  



NEW VOCABULARY - Kelimeler:  

  Interesting (ilginç), boring (sıkıcı), exciting 

(heyecan verici),  

scary (korkunç), funny (komik), difficult (zor), 

easy (kolay),  

romantic (romantik),  

  Computer studies (bilgisayar çalışmaları), Maths (matematik), Geography 

(coğrafya), Science (bilim), History (tarih), Art (sanat), Music (müzik),  

Sports (spor), Design (tasarım), Drama (drama), Glue (yapıştırıcı), 

Scissors (makas), Storyboard (hikaye şeridi), Characters (karakterler), scene 

(sahne) 

NEW VOCABULARY - Kelimeler:  

  American (Amerikalı), Canadian 

(Kanadalı), Colombian (Kolombiyalı), Brazilian 

(Brezilyalı), Argentinian (Arjantinli), British 

(İngiliz), Spanish 

(İspanyol), Italian (İtalyan), 

Egyptian (Mısırlı), Greek 

(Yunan), Chinese (Çinli), 

Irish (İrlandalı), Japanese 

(Japon), Australian 

(Avustralyalı), Turkish 

(Türk), Polish (Polonyalı), 
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NEW VOCABULARY - KELİMELER 

artist (sanatçı), photographer 

(fotoğrafçı), painter (ressam), astronaut 

(astronot), businessman (iş adamı), cook 

(şef), firefighter (itfaiyeci), dentist 

(dişçi), waiter (garson),  

actor (actor, oyuncu), engineer 

(mühendis), mechanic (tamirci), footballer (futbolcu), 

journalist(gazeteci) 

Konular:                                                                                                                        

From.. 
   

  Ülkelerden ve milletlerden konuşacaklar.  

  Where is she from? She’s from Brazil. 

  Where are they from? They’re from Italy. 

  Is he from the United States? Yes, he is. / No, he isn’t.  

Simple Past Tense 
   

  Basit geçmiş zamanlı cümlelere çalışacaklar.  

  Regular (düzenli) fiillerin yanısıra, irregular (düzensiz) fiillere de giriş 
yapacağız.  

  She practiced the piano on Monday evening. He went to the cinema two 
days ago.   
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Combining Sentences (Cümleleri birleştirme) 
  Öznesi aynı olan iki farklı cümleyi ‘who’ ya da ‘that’ kullanarak aynı 
cümle içinde yazmayı öğrenecekler.He’s an artist. He likes playing the guitar. 
He’s an artist who likes playing the guitar.  

Speaking -  events earth story book, geometry biology, scenes characters 
story book, statistics physics, Revision  

REMINDER:  
FOR THE STUDENTS WHO SIGNED UP TO TAKE THE 
CAMBRIDGE  EXAM. 
  THE EXAM date is SUNDAY 26 MAY 2019 

  THE EXAM will be held at our 4 LEVENT Ozel Yildiz school. 

  The exact time of the exam will be announced at a later date. 

SMART STARS AND CAMBRIDGE STARTERS COURSE 

CAMBRIDGE STARTERS COURSE 
Units - Üniteler: - Unit  -, Unit  -  

Vocabulary - Kelimeler:  

Topics covered - Konular:  

SMART STARS COURSE 
6A Flying High: The Winds Over the World 
  

Content Focus: Learners will learn that there are different types of balloons. 

  Learners will explore several different terrains of the worlds and think 
about the people that live in them. 

Language Focus: High-low Fast-slow. 
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6B Flying High Clouds and 

Clothes  

 Content Focus: Learners will 

examine different weather 

conditions, and the special 

clothes we wear for each 

condition 

Language Focus: On hot/cold days, we wear… In sunny/snowy weather, we 
wear 

6C Flying High Day and Night  

 Content Focus: Learners will list the things we can see in the sky during the 
day and night time. 

Language Focus: In the daytime, we can see … At night, we can see …. 

6D Flying High Four Season Sky 

Content Focus: Learners will list the things we can see in the sky during the 
four seasons. 

Language Focus: Season-summer-spring-autumn-winter, In the (summer), 
we can see … in the sky. It is (summer); a (kite) is flying. 
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6E Flying High Dirty Air 

Content Focus: Learners will 
understand that there are many 
causes of air pollution. 

Language Focus:(Factories) 
make the air dirty. 

6F Flying High A Place to 

Live 

Content focus : Learners will 
understand the basic difficulties 
and problems related to humans 
living in space. 

Language Focus: This is my 
space home.  

6 story : Flying High: The 
Feather that was (almost) Lost! 
  
Content focus : Learners will 
think about how something can 
have many uses even though its 
original use has finished. 

Language focus: The wind 
blew, Feather, dream catcher, arrow, fan, hat, earring, duster. 
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ACTIVE LEARN ONLINE READING COURSE 

  Öğrencilerimizi ‘ActiveLearn’ platformunda kitap okumaya teşvik 

etmeyi ihmal etmeyelim. 

GÖRSEL 
SANATLAR 

________________ 
  Puantilist ressam Georges 

Seurat’yı tanıyacak ve 

puantilist teknikte bir resim 

çalışması yapacağız. Sanat 

mesleklerinden grafik 

tasarımı hakkında bilgi 

edineceğiz. Çeşitli kitap kapaklarını estetik açıdan inceleyecek bir 

kitap kapağı tasasrımı yapacağız..   

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

  Mayıs ayı boyunca öğrencilerimize Badminton Branşını anlatıyoruz. Bu 
branş hakkında bilgi veriyoruz ve raket tutma atma yakalama karşılık 
verme ve karşılıklı oynama çalışmaları yapıyoruz. Kendi aramızda küçük bir 
badminton turnuvası yapıyoruz. Kısa mesafe ve uzun mesafe koşu 
yarışmaları yapıyoruz. Dönemin son haftası ise öğrencilerimizle beraber 
dans ve serbest etkinlikler yapıyoruz. 

  Özel Yıldız Koleji’nin Kuruluşu için hazırlık yapacağız ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Bayramı şarkıları söyleyeceğiz
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MÜZİK 
Ritim çalışmaları yapılacak ,melodika çalışması yapılacak 

Uçurtma ve dondurma  adlı şarkı öğrenilecek 

KİTAP ÖNERİSİ 

Kitap Önerimiz: 
PITIRCIK TATİLDE 

Yayınevi: Eğlenceli Bilgi Yayınları 
 
Yazar: Goscinny Sempe 

Okul bitti, karneler alındı, sırada 
ne var? Tabii ya, kumsal, güneş 
ve yaz tatili! Pıtırcık’ın okulu 
nihayet tatil oldu. Kapanış 
töreninde tüm sınıfa ödül 
dağıttılar. Pıtırcık’a da, her 
nedense Konuşma Ödülü verdiler. 
Artık yapılacak tek şey vardı: 
Tatile gitmek. Pıtırcık’ın babası 
bu konuda kesin kararlıydı, 
Güney’e gidilecekti. Bu sefer 
kimseyle tartışmayacaktı, onun 
dediği olacaktı. Pıtırcak da 
tartışma  olmamasına çok sevindi 
ve hazırlıklar yapıldı. Tabii ki, 
annenin dediği oldu. 
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 
Trafik ve İlk Yardım Haftası Mayıs’ın ilk haftası 

Anneler Günü 12 Mayıs 

Engelliler Haftası 8-12 Mayıs 

Uluslararası Aile Günü 12 Mayıs 

Müzeler Haftası 22-26 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 

Dünya Çevre Günü 5 Haziran 
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ÖĞRETMENLERİMİZ 
YASEMİN AYKUT- SINIF ÖĞRETMENİ 

BUSE GİZEM KÖSTEM -İNGİLİZCE 

ÖĞRETMENİ 

ÇİĞDEM ABAY-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

KATHLEEN TILLIE- İNGİLİZCE 

ÖĞRETMENİ 

HANDAN BAYRAM- MÜZİK ÖĞRETMENİ 

F.SEZA SATIRLI- GÖRSEL SANATLAR 

ÖĞRETMENİ 

SIDIKA ESEN UZUN- BEDEN EĞİTİMİ 

ÖĞRETMENİ 

FERHAT İLKER ORBAY- KODLAMA 

ÖĞRETMENİ 

NİMET KINRAN- FEN UYGULAMALARI 

ÖĞRETMENİ

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

https://www.instagram.com/yildizkoleji

http://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.yildizkoleji.k12.tr%252F&h=ATMLJrCtmmA9mLxcR2-NfqQIqefo68Jtk_AJww2FNoM4ewFeX-qJ6Lp79qcSQBmvULMh53H5sY8kVjrR1SUkZWZckKWfs-zHp9MyoSDRcesEIxrZQKS0n1bdK2eB-uOVyQ
https://www.facebook.com/YildizKoleji
http://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.yildizkoleji.k12.tr%252F&h=ATMLJrCtmmA9mLxcR2-NfqQIqefo68Jtk_AJww2FNoM4ewFeX-qJ6Lp79qcSQBmvULMh53H5sY8kVjrR1SUkZWZckKWfs-zHp9MyoSDRcesEIxrZQKS0n1bdK2eB-uOVyQ
https://www.facebook.com/YildizKoleji

