
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  

KASIM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE  

Cümle Bilgisi-Cümlede Anlam 

Cümlenin yazımı, anlamlı cümle-Kurallı cümle, Devrik cümle, Sebep-

Sonuç ilişkileri, Karşılaştırma ifadeleri, Farklı düşünmeye yönlendiren 

ifadeler, Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler, Önem belirten ifadeler, 

Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler, Duygusal ve abartılı ifadeler, 

konularını işleyeceğiz. 

Okuduğunu Anlama 

Metnin bölümleri, Hikaye unsurları, Metin-Şiir bilgisi, Konu ve ana fikir, Metin ve başlık ilişkisi, 

Şiirin konusu-şiirin ana duygusu, 5N/1K konuları işleyeceğiz.  Okuma ve anlama, dinleme ve anlama 

ve dikte çalışmaları yapacağız. 

MATEMATİK  

Doğal Sayılarda Toplama İşlemi 

 Üç basamaklı sayılarla eldeli ve eldesiz toplama 

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi 

Onluk ve Yüzlük Bozarak Çıkarma işlemi, Çıkarma işleminde 

verilmeyeni bulma, toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri 

çözme çalışmaları yapacağız. 

 

HAYAT BİLGİSİ 

Özel Günler ve Milli bayramlar, Atatürk’ün Okul Hayatı, Farklı Öğreniyoruz, Bilinçli Tüketici, 

Okulda Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Trafik Kuralları, Kabul Edemem, Kulüp Çalışmalarım 

konularını işleyeceğiz. 

 

MİND LAB 

Kasım ayı boyunca Pet Squares ve Submarines oyunlarını oynayacağız.  

 

 

 

 



ATATÜRK’Ü SEVERİZ 

Atatürk’ü severim 

Atatürk’ü severim 

Sevgi dolu yüreğim 

Atatürk’ü severim 

Atatürk’ü severiz 

Atatürk’ü severiz 

Annem, babam, hepimiz 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Sanat dersimizde zıt renk gruplarını ve bu renklerin görsel 

etkilerini öğreneceğiz. Amerikalı Pop Art sanatçısı Andy 

Warhol’un eserleri üzerinde zıt renkleri inceleyeceğiz. 

Kolaj ve strafor baskı tekniklerini kullanarak çalışmalar 

yapacağız. 

  

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Fiziki etkinliklerde kontrollü, dengeli ve koordineli yer değiştirme 

hareketlerimizi geliştirmeye çalışacağız. Temel hareket becerilerini 

uygularken yol, yön, güç, tempo ve seviyeler arası ilişkileri görmeyi 

öğreneceğiz. Top ile ebeleme, izi takip etme, numaralı line drill 

oyunlarını oynayacağız. 

Yüksekliği az ve geniş nesnelerin üzerinde (jimnastik kasası, yer 

minderi vb.) çalışılmalar yapacağız. Denge kurmayı, nesnelerin üzerinde hem hareket halinde iken 

hem de hareketten durma haline geçildiğinde korunmayı öğreneceğiz. 

MÜZİK 

Üçüncü sınıf öğrencilerimizle Kasım ayında 

Atatürk’ü Severim ve Canım Öğretmenim 

adlı şarkıları söyleyerek belirli gün ve 

haftalarla ilgili şarkılar öğrenip önemini 

kavrayacağız. Şarkı sözlerini analiz ederek 

günün anlam ve önemi daha derin 

öğreneceğiz. Öğrendiğimiz şarkıları 

notalarıyla okuyacağız. 

 

 

 

 

 

 

Dersimize destek olmak için evde internet ve 

kitaplardan Andy Warhol resimlerini 

inceleyebilirsiniz. 



İNGİLİZCE  

 

 
Bu ay İngilizce derslerimizde enstrüman isimlerini öğreneceğiz ve konumuzla ilgili pano çalışması 

yapacağız. 

  

Recorder (Blokflüt) 

Flute (Flüt) 

Triangle (üçgen) 

Piano (Piano) 

Guitar (Gitar)  

Drum (Davul)  

Trombone (trombon) 

Harp (Arp) 

Cymbals (Zil) 

Cello (Çello)  

Castanets (Çalpara) 

Saxophone (Saksafon) 

 

 

Yiyecek ve içecekler ile ilgili yeni kelimeler öğreneceğiz. Öğrendiklerimizi pekiştirmek için sınıf 

içinde piknik örtüsü konulu resim çalışması yapacağız. 

 

 

 Rolls (sandviç ekmeği) 

 Lemonade (limonata) 

 Cheese (peynir) 

 Apple juice (elma suyu) 

 Water (su) 

 Soup (çorba) 

 Vegetables (sebze) 

 Salad (salata) 

 

 

Öğreneceğimiz Dilbilgisi Konuları 
 

‘’Have to’’  

 

You have to wear school uniform.  (Okul üniforması giymelisin.) 

You have to read a book every week.   (Her hafta kitap okumak zorundasın.) 

You have to arrive at school before nine o’clock. (9’dan önce okula gelmelisin.) 

You have to brush your teeth before you go to bed. (Yatağa yatmadan önce dişlerini 

fırçalamalısın.) 

 

 

 

 

 

 



Is there? & Are there? 

There is & There isn’t 

Any & Some 

 

 

Is there any cheese?       (Hiç peynir var mı?) 

- There isn’t any cheese.  (Hiç peynir yok) 

- There is some cheese.   (Biraz peynir var) 

Are there any oranges? (Hiç portakal var mı?) 

- There aren’t any orange. (Hiç portakal yok) 

- There are some oranges. (Biraz portakal var) 

 

Öğrendiğimiz kalıpları sınıf içinde grup halinde konuşarak ve oyunlar oynayarak pekiştireceğiz. 

Konuyla ilgili şarkılar dinleyeceğiz. Öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak sebzeleri çizerek sınıf 

içinde kendi salata tabağımızı yapacağız. 

 

Shall we? 

How about? 

 

Shall we make some soup for dinner?  (Akşam yemeği için  çorba yapalım mı?) 

Shall we ask Mum for help?    (Yardım için annemize soralım mı?) 

How about some tea?   (Çay’a ne dersin?) 

How about a cheese sandwich for lunch? (Öğle yemeğinde peynirli sandviçe ne dersin?) 

 

Konularımız ile ilgili sınıf içinde okuma parçalarını beraber dinleyeceğiz, okuyacağız ve 

canlandırmalar yapacağız. Geçen ay kendimizi tanıtmak amacıyla ders içinde yaptığımız 

‘’Scrapbook’’larımız sınıf içi panomuzda sergilenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘’Food Chains and Habitats’’ konumuza başlayacağız. Hayvanların yaşadıkları ortamlar 

hakkında bilgi sahibi olacağız. 

 

 Owl (baykuş) 

 Plant (bitki) 

 Lizard (kertenkele) 

 Snail (salyangoz) 

 Seaweed (deniz yosunu) 

 Shark (köpek balığı) 

 Shrimp (karides) 

 Polar Bear (kutup ayısı)  

 Grass (çimen) 

 Fox (tilki) 

 Rabbit (tavşan) 

 

Ocean: whale (balina), turtle (kaplumbağa), seahorse (denizatı) 

Forest: deer (geyik), owl (baykuş), woodpecker (ağaçkakan) 

Grasslands: elephant (fil), antelope (antilop), zebra (zebra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMES 

- Flashcards on the board (new words) and 

a sentences about them. 

- What is missing with new words. 

- Hot ball. 

- Guess who 

 

Dersimizi desteklemek için; Haftanın üç günü verilen Dyn-Ed ev 

ödevlerinin tamamlanması için öğrencilerimizi teşvik edebilirsiniz. 

 



BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Dünya Tasarruf Günü (1 Kasım) 

Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 

Atatürk’ü Anma Günü (10 Kasım) 

Dünya Çocuk Kitapları Haftası (14 -18 Kasım) 

Çocuk Hakları Günü (21 Kasım) 

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (22-27 Kasım) 

Öğretmenler Günü (24 Kasım) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 

Kitap Önerimiz: 
 

DOLAŞIM SİSTEMİNDE YOLCULUK  

 

Yazan : Mary K. Corcoran 

 

 

 

Kanın vücudumuzda nasıl dolaştığını hiç merak ettiniz mi? Bu kitapla bir kan 

hücresine atlayıp dolaşım sisteminde bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kalple tanışıp kan 

damarlarının içinden hızla ilerleyerek oksijen karbondioksit alışverişine tanık 

olabilir, vücudun hastalıklarla nasıl savaştığını ve yaralı bölgeleri nasıl koruduğunu 

öğrenebilirsiniz. 
 


