
                                                 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

3-A SINIFI EYLÜL-EKİM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

Sevgili Velilerimiz, 

      Yeni bir eğitim öğretim yılında üçüncü sınıfa başlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanı yaşarken bir 

yandan da akademik çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Tüm çalışmalarımızı planlarımız doğrultusunda 

yürüterek, bu öğretim yılını tamamlamayı hedefliyoruz. 

 

TÜRKÇE  

Okulun ilk günü yeni arkadaşımızla tanıştık. Tatil anılarımızı 

anlatarak düzgün ifade becerileri kontrol edildi. Benim 

Güzel Okulum şiiri ve Sami Öğretmen okuma parçası 

okuduk ve etkinliklerini yaptık. Alfabetik sıralamayı tekrar 

ettik. Harf bilgisi konusu işlendi. Alfabedeki sesli ve sessiz harfler, 

hece bilgisi konusu, imla kuralları konusu tekrar edildi. El yazımızı intizamlı 

olarak yazabilmek için disiplinli dikte çalışmaları yaptık. • Yaşam alanımız olan sınıfımız ve 

okulumuzun daha düzenli olması için kurallarımızı belirledik. 

 

Sınıfta, tenefüste, yemekhanede, kütüphanede ve törenlerde yapılması gereken olumlu davranışları 

konuşarak  yeniden gözden geçirdik. Bu kurallara uyarak okulumuzun benimsediği değerlerden “ saygı, 

sorumluluk, iş birliği, sağlık ve güvenlik “ ilkelerinin önemini, günlük yaşamdan alınan örneklerle anlattık. 

 

   Ekim ayı içerisinde; 

      Metinler; dinleme, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel yazma sırasıyla, günlük hayatla ilişkili olarak 

işlenmektedir. Kitap okuma saatleri düzenleyeceğiz.. Öğrenciler sınıf kitaplığı oluşturacak,  kitapları sınıf 

kitaplığından alacak, kitabı okuduktan sonra okumak istediği başka bir kitapla değiştireceklerdir. Büyük 

ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu, hikayenin unsurları, bölümleri, hece bilgisi, anlam bakımından kelimeler 

konuları işlenecek, Trafik Kuralları okuma metni, 29 Ekim okuma metni, Cumhuriyetin İlanı serbest okuma 

metni, Barış Getiren Güvercin serbest okuma metinlerinin etkinlikleri yapılacaktır.. 
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MATEMATİK 

İşlenen Konular:  Matematik derslerimizde öncelikli olarak öğrendiklerimizi 

hatırlamak amacıyla; 1’den 100’e kadar birer, ikişer, üçer, dörder, beşer, 

altışar, yedişer, sekizer, dokuzar ve onar sayılar saydık  ve yazdık. Deste 

Düzine– Doğal Sayılar –Basamak ve Sayı Değerleri, Onluk ve Birlik, eldeli ve 

eldesiz toplama, Onluk bozmadan ve onluk bozarak çıkarma işlemi, yaş 

problemleri, geometrik şekiller ve geometrik cisimler, prizmaların özellikleri, 

üç boyutlu boyamaları yapıldı.  

Ekim ayı içerisinde; Nokta, Doğru, Işın, Doğru Parçası, Açı ve Açı çeşitleri, 

Geometrik Şekiller ve Cisimler, Simetri ve Doğal Sayılar konuları işlenecek.  

HAYAT BİLGİSİ 

A TEMASI: OKUL HEYECANIM 

Okula Hazırlık, Farklı Olmak Doğaldır, Arkadaşlarımı 

Seçerken, Okulda İletişim konuları işlendi.  

 Ekim ayı içerisinde; 

Duygularımız, İstemeden Önce Düşünürüm, Demokratik 

Çözümler, Doğru Davranışlar,  Efe’nin Ensesi, Yüksekten Bakmak 

Trafik Kuralları,  Okulumuzun Tarihi, Yaşasın Cumhuriyet, Önemli Olan Yarışmak konuları işlenecek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

İlköğretim Haftası (28 Eylül- 1 Ekim) 

Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının İlk Pazartesi) 

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) 

İstanbul’un kurtuluşu (6 Ekim) 

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 

Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım) 

 

Öğretmenlerimiz: 

 Pelin Okyay Geçgil Sınıf Öğretmeni 

Buse Erginal İngilizce Öğretmeni 

Anu Paivikki Paalanen İngilizce 

Öğretmeni 

Dila Oktay Müzik Öğretmeni 

Emine Bir Ermutlu Görsel Sanatlar 

Öğretmeni 

Gonca Demir Oyun ve Fiziksel 

Etkinlikler Öğretmeni 
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İNGİLİZCE  
 

Geçen yıl öğrendiğimiz konuları tekrar ederek yeni yıla başladık. 

 

Numbers (Sayılar): 10 (ten), 20 (twenty), 30 (thirty), 40 (forty), 50 

(fifty), 60 (sixty), 70 (seventy), 80 (eighty), 90 (ninety), 100 (one 

hundred) 

 

 

Days of the Week (Haftanın Günleri): Monday (Pazartesi), 

Tuesday (Salı), Wednesday (Çarşamba), Thursday (Perşembe), Friday 

(Cuma), Saturday (Cumartesi), Sunday (Pazar). 

 

Months of the Year: January (Ocak), February (Şubat), March 

(Mart), April (Nisan), May (Mayıs), June (Haziran), July (Temmuz), August 

(Ağustos), September (Eylül), October (Ekim), November (Kasım), 

December (Aralık). 

 

 

 

Good at & Not Good at 

 

‘’Good at & not good at’’ kalıbını öğrenerek yapmakta iyi ve iyi olmadığımız şeyleri söylemeyi öğrendik. 

Konuyla ilgili şarkı öğrendik,  

 

- I am goot at flying a kite. 

- I am not good at riding bikes. 

 

 

Family Members  

 

Grandfather (Dede), Grandmother (Anneanne & Babaanne), Son (Erkek Çocuk), Daughter (Kız Çocuk), 

Uncle (Amca), Aunt (Teyze & Hala), Cousin (Kuzen), Father (Baba), Mother (Anne), Brother (Erkek 

Kardeş), Sister (Kız Kardeş) 

 

Aile bireylerini öğrendik ve ders içinde kendi aile ağacımızı yaptık, panolarımızda sergiledik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfrI_cocPPAhVIwBQKHcelDxoQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/family-clip-art-free-printable&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNE-gJk1km4tnU10vxwr8Rr7D85hzg&ust=1475743132547058


 

 

Ekim ayı içinde; 

 
 

 Okul ile ilgili kelimeler öğreneceğiz.  (Art, English, Geography, Music, I.T., History, Maths, 

Science, P.E.) 

 Have to kalıbını öğreneceğiz 

-I have to g oto class 

-You have to do your homework 

 

  ‘’like & don’t-doesn’t like’’ kalıbını öğrenerek sevdiğimiz ve sevmediğimiz yemek isimlerini 

söyleyeceğiz. 

-I like apples, I don’t like bananas 

-She doesn’t like icecream. 

 

 

SONGS 

 
 If you are happy 

 Old Mc Donald had a farm 

 Mary had a little lamb 

 Days of the Week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhymes 

 I’m a little teapot 

 Hickory, Dickory, Dock 

 Once I caught a fish 

 Penguen rap 
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Dersimize destek olmak için siz de evde 

internet ve kitaplardan Picasso’nun 

eserlerini inceleyebilirsiniz.  

 

GÖRSEL SANATLAR  

Ekim ayında derslerimizde Pablo Picasso’nun eserlerinden yola 

çıkarak kolaj portre çalışması yapacağız. Sanatçıların ele aldığı 

konular üzerinde duracağız ve Cumhuriyet Bayramı’nı konu 

alan bir resim yapacağız.  

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Bu ay derslerimizde vücut ve alan farkındalığı, yer değiştirme, dengeleme ve nesne 

kontrolü gerektiren hareketlerle ilgili kavramları öğreneceğiz. Spora 

başlamadan önce ısınma ve soğuma hareketlerini yapma, fiziksel 

etkinlik sonrası kişisel bakım temizliğimizi yapma alışkanlığını 

uygulamalarla pekiştireceğiz. Hız ve kuvvet ayarlaması yaparak, bireysel 

ve eşli olarak dengeleme hareketleri yapacağız. 

 

MÜZİK  

Üçüncü sınıf öğrencilerimizle Ekim ayında Balık, Ördek, Kurbağa ve Oyun 

şarkısını söyleyerek sesimizi doğru tonda ve yükseklikte kullanmayı 

öğreneceğiz. Ritim çalışması ile kısa ve uzun sesleri ayırt etmeyi öğrenip, 

ritim duygumuzu geliştireceğiz. Dersimize destek vermek için 

öğrendiğimiz şarkıları evde birlikte söyleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

OYUN 

Bahçeye çıkalım 

oynayalım, 

El ele verelim hep 

gülelim. 
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