
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  

ŞUBAT AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 

TÜRKÇE  

 

İşlenecek Konular:  

Pehlivan (anonim) okuma parçası, Anadolu Okuma parçası ve Nasreddin Hoca'nın Yaşamı okuma 

parçası işlenecek. Okuma-anlama, dinleme anlama ve dikte çalışması yapılacak. 

 

   

 

 

MATEMATİK 

İşlenecek Konular: Doğal sayılarda bölme işlemi ve 

kesirler konularını işleyeceğiz. Kalansız bölme işlemi, 

kalanlı bölme işlemi, bölme işlemi problemleri çözme ve 

kurma; kesrin birimi, bütünü eş parçalarına ayırma, 

bütün, yarım ve çeyrek, kesirleri sayı doğrultusunda 

gösterme, paydaları eşit olan kesirleri sıralama, payları 

eşit olan kesirleri sıralama,bir çokluğun belirtilen 

kesrini bulma tekrar çalışması yapılacak. Geometri 

konularında düzlem, yüzey, doğru, ışın ve açı konuları 

tekrar edilecek. 

 
 

 

 

HAYAT BİLGİSİ 

İşlenecek Konular: Ailem Özeldir, İletişim Türleri, Ailelerdeki Farklılık, Farklı Düşünebiliriz,  Sorunumu 

Çözebilirim, Birlikte Daha Kolay konuları işlenecek, test çalışması yapılacak. 

 

FEN BİLGİSİ: Elektrikli Araç ve 

Gereçler, Gezegenimizi Tanıyalım Dünya‟nın 

Şekli ve Yapısı, Dünya‟nın hareketleri, 

Günlük ve Yıllık 

Hareketi konuları tekrar edilecek. Fen 

Bilgisi dersine ait tüm ders konuları 

tamamlandığı için ikinci dönem uygulamalı 

tekrar konuları işlenecek. 

 

     

 

  

MİNDLAB 

Şubat ayında derslerimizde Hannibal oyunu oynanacak. 

 

 

 

 



İNGİLİZCE  

 
İlk hafta konu tekrarımızı yaptıktan sonra yeni konularımıza başlayacağız. 

 

WORDS (KELİMELER) 

 
Lift(asansör), Walkie-talkie(telsiz), Torch(fener), Mobile phone(cep telefonu), Electric 

toothbrush(elektrikli diş fırçası), Games console(oyun konsolu), Hide(saklamak), 

Clever(zeki), Somewhere(bir yerde), Imagine(hayal etmek) 

 

 

GRAMMAR (DİLBİLGİSİ) 

 

 

COMPARATIVES 

 

Sıfata "daha" niteliği kazandıran mukayese sıfatları olarak ifade 

edilen „‟Comparatives‟‟ konusunu işleyeceğiz. 

 

 

Cümle yapısı: sıfat + -er / more + sıfat + than  

 

- She is more intelligent than she looks.  

(O göründüğünden daha zekidir.) 

- My car is faster than yours.  

(Benim arabam seninkinden daha hızlı.) 

- My toy is smaller than yours. 

(Benim oyuncağım seninkinden daha küçük.) 

 

 

SUPERLATIVES 

 

Bir sıfatın „‟en‟‟ üstün olduğunu belirtip 

cümleler yazacağız. 

 
 - You are the richest man in this company.  

(Sen bu şirketteki en zengin adamsın.) 

- That man is the fattest man I have ever seen.  

(Şu adam şimdiye kadar gördüğüm en şişman adamdır.) 

- This is the cheapest raincoat in my shop. 

 (Bu dükkandaki en ucuz yağmurluktur.) 



- Cheetah is the fastest animal in the world.  

(Çita dünyadaki en hızlı hayvandır.) 

 

 

Örnekler: 

 

 

 

 

 
  SONGS 

 

Bu ay şarkılarımızı 

öğrencilerimizin 

isteklerine göre 

birlikte seçip 

ezberleyeceğiz. 

 

 



 

OKULA BAŞLADIK 

Okula başladık heya. 

Okula başladık 

Sevgili öğretmenim günaydın size. 

Sevgili kardeşlerim günaydın size. 

Okula başladık heya. 

Okula başladık 

Müziği sevdiren heya. 

Müziği sevdiren 

Derslerimiz çok güzel. 

Çalışmak güzel. 

Derslerimiz pek güzel. 

Çalışmak güzel 

Okulu sevdiren heya. 

Yaşamı sevdiren. 

Okula başladık heya. 

Okula başladık. 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Şubat ayında derslerimizde sanat meslekleri 

temamızla bağlantılı olarak tekstil tasarımı 

hakkında bilgi sahibi olacağız ve kağıt dokuma 

çalışması yapacağız. Sanatın tarihsel olayları 

konu alması üzerinde duracak ve Çanakkale 

Zaferi‟ni konu alan bir resim çalışması 

yapacağız.  

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Oyun ve fiziki etkinlikten sonra nasıl beslenmemiz gerektiği hakkında 

bilgileneceğiz. Oyun ve fiziki etkinliklerden sonra temizlik alışkanlığı 

kazanacağız.  Grupla yapılan çalışmalarda başkalarıyla çarpışmamak için 

güvenli mesafeyi sağlamayı  dikkat edeceğiz. 

 

 

 

MÜZİK 

Üçüncü sınıf öğrencilerimizle şubat 

ayında öğrenmiş olduğumuz notaları 

tekrar ederek solfej çalışmalarına 

başlayacağız. Öğrendiğimiz şarkıları 

notalarıyla okuyarak solfej eğitimini daha 

da kolaylaştıracağız. “Okula Başladık” 

şarkısını öğrenerek 2. dönemi coşkuyla 

karşılayacağız. 

 

 

 

 

http://www.cocuksarkilari.org/cocuk-sarkilari/gunaydin


 

 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 
 

DERSLERLE BAŞIM DERTTE -2 

Yazar: Funda Özlem Şeran 

Yayın Evi: Final Yayınları 

Merhaba benim adım Yağmur. Okulu sevsem de derslerle biraz başım 

dertte. Abim olacak Bulutla da çok iyi anlaştığımız söylenemez. Neyse ki en 

yakın arkadaşım Damla var. Onunla her şeyimizi paylaşırız. Sevincimizi 

sorunlarımızı hatta kurabiyelerimizi bile. Öğretmenimiz Türkçe dersinde 

mektup yazmayı öğreneceğimizi söylediğinde aklıma parlak bir fikir geldi. 

Şifreli kelimeler kullanarak Damla'yla birbirimize mesaj yazmak Başlarda 

çok eğlendik ta ki öğretmenimiz fark edene kadar... 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Sivil Savunma Günü (28 Şubat) 

 


