
Öğretmenlerimizin Görüşme Gün ve Saatleri: 

Pelin Okyay Sınıf Öğretmeni 

Pazartesi 11.50 – 12.30 / Perşembe 11.00 – 11.40 

Anu Paivikki Paalanen İngilizce Öğretmeni 

Pazartesi 09.10 – 09.50 /Salı 09.10 – 09.50 

Buse Tuğçe Tiftik İngilizce Öğretmeni 

Salı 08.20 – 09.00 / Perşembe 08.20 – 09.00 

Dila Oktay Müzik Öğretmeni 

Perşembe 13.15 – 13.55 / Perşembe 14.05 – 14.42 

Emine Bir Ermutlu Görsel Sanatlar Öğretmeni 

Perşembe 09.10 – 09.50 / Perşembe 10.10 – 10.50 

Gonca Demir Oyun ve Fiziksel Etkinlikler 

Öğretmeni 

Pazartesi 08.20 – 09.00 /Salı 13.05 – 13.55 

 

 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

3-A SINIFI  

ARALIK AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE  

Noktalama İşaretleri 

Nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi, kesme işareti, eğik çizgi 

konuları işlenecek.  

Dikte, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama çalışmaları yapılacak. 

Yazım Kuralları 

Özel isimlerin yazılışı, sayıların, tarih ve saatlerin yazılışı, ‘’mi’’ soru ekinin yazılışı, -ki ve –de 

eklerinin yazılışı,  Metin-Şiir bilgisi, Konu ve ana fikir, Metin ve başlık ilişkisi, Şiirin konusu-şiirin 

ana duygusu, 5N/1K konuları işlenecek.  Okuma ve anlama, dinleme ve anlama ve dikte çalışmaları 

yapılacak.  

İsimler 

Tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi, ismin halleri, çekim eki, yapım eki konuları 

işlenecek. 

 

 

MATEMATİK  

Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi 

Çarpım tablosu oluşturma, eldeli çarpma işlemi, 10 ve 100 ile 

kısa yoldan çarpma, çarpma işlemi problemleri çözme 

çalışmaları yapılacak. 

Doğal Sayılarda Bölme İşlemi 

Kalansız bölme işlemi, kalanlı bölme işlemi, bölme işlemi ile 

problem çözme, kesirler (kesrin birimi), bütünü eş parçalara 

ayırma, bütün, yarım, çeyrek, kesirleri sayı doğrusunda 

göstermek, paydaları eşit olan kesirleri sıralama, payları 

eşit olan kesirleri sıralama, bir çokluğu belirten kesirleri 

bulma çalışmaları yapılacak. 

   

 

 

 

 



 

HAYAT BİLGİSİ 

Sana Güveniyoruz,  Bana güveniyor musun, Tüketici olarak haklarımı 

bilirim, Benim güzel evim, Hayalimdeki ev, Yılbaşı konuları işlenecek.  

 

 

 

FEN BİLGİSİ 

Gezegenimizi Tanıyalım 

Dünya’nın şekli, Dünya’nın yapısı, Dünya’nın hareketleri konuları 

işlenecek. 

Canlılar Dünyasına Yolculuk 

Çevremizdeki varlıkları tanıyalım, Ben ve çevrem, Doğal ve yapay çevre, 

Bilinçli tüketici, Sağlıklı yaşam, 

 

 

 

MİNDLAB 

Aralik ayinda Hide'n Sneak oyununu 

oynayacağız.  

Kazanilacak beceriler: Sorular yoluyla bilgi 

toplarken, planli bir sekilde bilgi arastirma 

becerisi 

Kavramlar: Sonuc cikarma, akil yurutme, 

sonuclari degerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



İNGİLİZCE  

 

Aralık ayında ‘’Daily Tasks’’ ünitemize başlayacağız. Bu ünitemizde günlük yaptığımız işleri öğrenip, 

konu ile ilgili dinleme, okuma ve yazma aktiviteleri yapacağız. 

 

Verbs (Fiiller): 

 
to tidy up (Toparlanmak) 

to do shopping (Alışverişe gitmek) 

to take the dog for a walk (Köpeği yürüyüşe çıkarmak) 

to wash up (Bulaşıkları yıkamak) 

to sweep    (Süpürmek) 

to cook      (Yemek yapmak) 

to dry the dishes  (Bulaşıkları kurulamak) 

to feed the dog (Köpeği beslemek) 

 

 

Present Simple konusunu işleyeceğiz.  

 

(+) AFFIRMATIVE (OLUMLU)  (-) NEGATIVE (OLUMSUZ) (?) QUESTION (SORU) 

I play (Oynarım) I don’t play (Oynamam) Do I play? (Oynar mıyım?) 

You play (Oynarsın) You don’t play (Oynamazsın) Do you play? (Oynar mısın?) 

He plays (O -erkek- oynar) He doesn’t play (Oynamaz) Does he play? (Oynar mı?) 

She plays (O -kadın- oynar) She doesn’t play (Oynamaz) Does she play? (Oynar mı?) 

It plays (O -cansız, hayvan- oynar) It doesn’t play (Oynamaz) Does it play? (Oynar mı?) 

We play  (Oynarız) We don’t play (Oynamayız) Do we play? (Oynar mıyız?) 

They play  (Oynarlar) They don’t play (Oynamazlar) Do they play? (Oynarlar mı?) 

 

 

 

 

Clocks (Saatler) 
 

Saatleri sormayı ve söylemeyi öğreneceğiz. 

 

What time is it? (Saat kaç?) 

 

-It’s eight o’clock. (Saat 8) 

-It’s half past eight. (Saat 8 buçuk) 

-It’s quarter past eight. (Saat 8’i çeyrek geçiyor) 

-It’s quarter to nine. (Saat 9’a çeyrek var) 

 

After School  
 

Saatleri öğrendikten sonra okuldan sonra yaptığımız aktiviteleri saatleri ile söyleyeceğiz. 

Konumuz ile ilgili hikaye dinleyip şarkılar söyleyeceğiz. 

 

 

 



Örnek Cümleler: 
 

I do my homework at quarter past five. (5’i çeyrek geçe ödevimi yaparım) 

I have dinner at six o’clock. (6’da akşam yemeğimi yerim) 

I wash up at half past six.   (6 buçukta bulaşıkları yıkarım) 

I take the dog for a walk at quarter to seven. (7’ye çeyrek kala köpeğimi yürüyüşe çıkarırım) 

I brush my teeth at quarter  past eight. (8’i çeyrek geçe dişlerimi fırçalarım) 

I go to bed at half past eight. (8 buçukta uyurum) 

 

Sıklık zarflarını kullanarak rutinlerimiz ile ilgili cümle kuracağız. 

 

I always walk my dog at quarter to six. (Daima, her zaman) 

I usually do my homework at quarter past five. (Genellikle) 

I sometimes wash up after dinner at quarter to eight. (Bazen) 

I never go to bed at half past nine. (Asla, hiçbir zaman) 

 

 

 

 Suyu israf etmeme konusunda bir okuma parçası okuyup sınıf içinde tartışacağız, bu konu 

ile ilgili bir anket yapacağız. 

 

 Günlük hayatımızda yaptığımız işlerimizi yazıp sınıf içinde okuyacağız. 

 

 Yeni yıl etkinliğimizde söylemek üzere ‘’Those were the days my friend’’ şarkısını derste 

çalışmaktayız. Evde de tekrar edilmesi ezberlenmesi açısından çok yararlı olacaktır. 

 

 

 

 

  
Dersimizi desteklemek için; Haftanın 

üç günü verilen Dyn-Ed ev ödevlerinin 

tamamlanması için öğrencilerimizi 

teşvik edebilirsiniz. 

 
GAMES 

- Flashcards on the board (new 

words) and a sentences about them. 

- What is missing with new words. 

- Hot ball. 

- Guess who 

 



 

 

ÜÇ ELMA 

Dalda duran üç elma 

Sende güzel sende güzel sende güzel 

koparma 

 

Al elmanın birisi 

Böyle güzel böyle güzel böyle güzel olur mu? 

 

Daldan düşen al elma 

Söyle güzel söyle güzel söyle güzel kalır mı? 

GÖRSEL SANATLAR  

Aralık ayında sanat derslerimizde bir el sanatı 

olarak maske yapımını öğreneceğiz ev Dünyaca 

ünlü Venedik karnaval maskelerini 

inceleyeceğiz. Daha sonra strafor tabaklar 

kullanarak kendi maskelerimizi yapacağız. 

Sanat mesleklerinden grafik tasarımını tanıyacağız 

ve ambalaj tasarımlarını inceleyeceğiz ve tasarım çalışması 

yapacağız. 

  

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Alçak potada çembere top atma ve ayakta kurallı yakan top 

oyunlarını oynayacağız. Top sürme yarışması ve hedef vurma 

yarışması yapacağız. 

Sağ ve sol el ile değişik ebatta topları uzağa fırlatma ve küçük 

topları karşılıklı olarak atıp tutma denemeleri yapacağız. Eğitsel 

oyun parkurları ile vücut gelişimini destekleyeceğiz. 

MÜZİK 

Üçüncü sınıf öğrencilerimizle Aralık ayında Üç 

Elma ve Çalgılar adlı şarkıları öğreneceğiz. 

Çalgı gruplarını, isimlerini ve seslerini ayırt 

edeceğiz. Bedensel olarak çalım şekillerini 

taklit edeceğiz. Müzikteki Senyö ve Dolap 

işaretlerini tanıyacağız. 

 

, 

 

 

 

 

Dersimize destek olmak için market alışverişiniz sırasında yiyecek 

ambalajlarına dikkat çekebilir, hangilerini daha estetik ve kullanışlı 

bulduğunuzu tartışabilirsiniz.  



 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 

 

İNANILMAZ IŞIK VE RENK DENEYLERİ 
Yayınevi: Tübitak Yayınları  

Yazar: Paula Navarro, Angels Jimenez 

Çevirmen: Elnara Ahmetzade 

 

Evde ya da okulda yapılabilecek eğitsel nitelikli 16 deneyin yer aldığı bu kitapta 

ışığın ve rengin oluşumu, yapısı ve özellikleri ile ilgili çeşitli konular açıklanmaktadır. 

Çocuklar bu deneyleri yaparken günlük yaşamlarında yer alan küçük ayrıntıların 

arkasında saklı olan bilimi eğlenerek keşfedecekler. 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

 

İnsan Hakları ve Demokrasi Günü (10 Aralık )  

 

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ( 12-18 

Aralık)

 

Yeni Yıl Kutlaması (31 Aralık) 

 

Dünya Engelliler Günü (3 Aralık ) 

 

 


