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3-A EYLÜL EKİM 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. 

Yasemin AYKUT 

TÜRKÇE 

• Eylül ayında Öğrencilerimizle genel tekrar çalışması yaptık. 

• Okuma hızlarındaki gelişimi tespit ettik 

Ekim ayında: 

• Akademik olarak hazır bulunuşluklarını ölçeceğiz.  

•  Türkçe kitabımızdaki Okula Dönüş, Son Pişmanlık, Kralın Tohumu, Ormanlar 

Kralı, Her Şeye Rağmen metinlerini inceleyeceğiz.  

• Harf ve hece bilgisini tekrar edeceğiz.  

• Zıt ve eş anlamlı sözcükleri öğreneceğiz.  

• Okuma saatlerimizde “Üretimden Tüketime”  adlı kitapları okuyacağız. 

 

MATEMATİK 
• Öğrencilerimizle oryantasyon çalışmaları kapsamında, çeşitli oyun ve etkinliklerle 

ikinci sınıf bilgilerimizi hatırladık. 

• Üç Basamaklı Doğal Sayılar ünitesine giriş yaptık. 

• Üç basamaklı doğal sayıları okuyup yazdık. 

• Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak 

değerlerini belirttik.  

• En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarladık. 

• 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırıp, aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak 

belirttik. 

• 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe 

doğru sembol kullanarak sıraladık. 

Ekim ayında; 

• 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayacağız. 

• Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturacağız. 

• Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi 

çift mi olduğunu ifade edeceğiz. 

• 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okuyup yazacağız. 

• En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemleri yapacağız. 
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• Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının 

değişmesinin sonucu değiştirmediğini göstereceğiz. 

• Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapacağız. 

•  

HAYAT BİLGİSİ 

• Sınıf ve okul kurallarını belirledik. 

• Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerimizi farkettik. 

Ekim ayında: 

• Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini konuşacağız. 

• Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını anlayacağız. 

• Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini kavrayacağız. 

• Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları vurgulayacağız.. 

• Krokinin çizimini hatırlayarak sınıfın ve okulun krokisini çizme etkinlikleri yapacağız.  

• Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarını tartışacağız..  

• Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmaları anlayacağız.  

• Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla nasıl ifade 

edebileceğimizi belirleyeceğiz. 

FEN BİLİMLERİ 

Öğrencilerimizle Gezegenimizi Tanıyalım ünitesini işledik. Bu ünite kapsamında 

• Dünyanın şeklinin küreye benzediğini, 

• Dünyanın şekli ile ilgili geçmişteki görüşleri öğrendik. 

Ekim ayında: 

• Dünyanın katmanlardan oluştuğunu, 

• Dünyanın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını,  

• Dünyada etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu keşfedeceğiz. 

Beş Duyumuz ünitesini işleyeceğiz. Bu ünite kapsamında; 

• Duyu organlarımızı tanıyacağız.  

• Duyu organlarının temel görevlerini açıklayacağız.  

• Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrayacağız. 

Kuvveti Tanıyalım ünitesine giriş yapacağız.  

• Hareket eden varlıkları gözlemleyip hareket özelliklerini ifade edeceğiz.  

• İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfedeceğiz. 
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MİND-LAB 
 

• Sistematik ve sıralı şekilde bilgi analiz ve; 

• Farklı çözüm yollarını, onların sonuçlarını ve yarattığı etkileri düşünme becerisini 

geliştirmeyi amaçlayan Dominoes oyunu oynayacağız. 

 

KODLAMA 

     İlkokul 3.sınıf öğrencilerimizle, kodlama dersinde iPad’leriyle birlikte “Draw Your 

Game” uygulamasında kendi hayal dünyalarına göre nasıl oyun yapılabileceğini, karşılaşılacak 

olası zorlukları ve hayal gücünün kodlamaya etkisini eğlenceli bir şekilde öğreneceklerdir.  

Öğrencilerimiz, algoritmik düşünmeyi, bir hedefe en kısa yoldan ve en doğru yoldan 

ulaşmayı eğlenceli bir şekilde öğreneceklerdir.  Öğrencilerimiz, iPad’lerini kullanırken  aynı 

zamanda problem çözme becerilerini geliştirecek,  kazanacakları bu problem çözme 

yeteneğiyle de, daha başarılı bir birey olma yolunda hızla ilerleyeceklerdir. 

 Ekim ayında ise, daha farklı iPad uygulamaları kullanılacaktır ve bilgisayarsız fiziksel 

etkinliklerle de algoritmik düşünme ve problem çözme becerileri desteklenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İNGİLİZCE EYLÜL-EKİM AYI 

Üniteler: Welcome Unit   

Kelimeler:  

morning (sabah), afternoon (öğlen), evening (akşam), night (gece), ten (on), twenty 

(yirmi), thirty (otuz), forty (kırk), fifty (elli), sixty (altmış), seventy (yetmiş), eighty 

(seksen), ninety (doksan), one hundred (yüz), jungle (yağmur ormanı),  

        Konular: 

• Like/Don’t like 

Sevdikleri ve sevmedikleri ünlüler hakkında konuştular. 

Do you know Daniel Radcliff? Yes, I do. / No, I don’t. 

Do you like him? Yes, I do. / No, I don’t. 

•  Comparatives  

Karşılaştırma cümlelerine çalıştılar.  

I’m taller than you.    You’re younger than me. 

Her hands are bigger than mine.    They are faster than you. 

*Level Test (Seviye sınavı) yapıldı.  

Speaking  

Talking about likes and dislikes 

Üniteler: Unit 1 Free Time / Unit 2 Wild Animals 

Kelimeler:  

Leisure activities (serbest zaman aktiviteleri), skiing (kayak yapmak), cooking(yemek 

yapmak), watching TV(televizyon izlemek), playing computer games (bilgisayar oyunu 

oynamak), skateboarding (kaykaya binmek), reading the newspaper (gazete okumak), 

chatting online (çevrimiçi konuşmak), skipping (ip atlamak), painting (resim yapmak), 

playing hockey (hokey oynamak), reading magazines (dergi 

okumak), watching films (film izlemek), surfing the 

internet(internette gezinmek), walking the dog(köpeği 

yürüyüşe çıkarmak), riding a bike(bisiklet sürmek), 

giraffe(zürafa), elephant(fil), lion(aslan), monkey(maymun), 



hippo(hipopotam), crocodile(timsah), leaves(yapraklar), 

 grass(çim), fruit(meyve), meat(et), crab(yengeç), camel(deve), zebra(zebra), 

panda(panda), gorilla(gorilla), lighthouse(fener), stairs(merdiven), river(nehir), 

desert(çöl), grass(çim), grassland(çayır), forest(yağmur), rainforest(yağmur ormanı), 

herbivores(otçul), carnivores(etçil), omnivores(hepçil), grasshopper(çekirge), 

mouse(fare), snake(yılan), eagle(kartal), lion cub(aslan yavrusu)         

 

Konular:  

• Grammar 
What do they like doing?     They like (skiing).      

What does she like doing?    She likes (dancing). 

Does he like (reading)?      Yes, he does. /No, he doesn’t. 

Do giraffes (eat leaves)?   Yes, they do. / No, they don’t. 

What do (crabs) eat?    They eat (worms). 

How many (teeth) have gorillas got?    They have got (32 teeth). 

 

• Speaking    
Talking about hobbies 

Proje ve Aktiviteler 

Unit 1-2 Evaluation: 1. ve 2. ünitelerin sözlü değerlendirmesi yapılacak. 

Republic Day, 29th October: Cumhuriyet Bayramı’mız ile ilgili İngilizce video izleyeceğiz. 

 

Şarkılar 

Madley Kool 

Do you like…? 

Counting from 1 to 100 (Let’s get fit!) 

 

 

 



Dersimize destek olmak için siz de evde internet ve kitaplardan Picasso’nun 

eserlerini inceleyebilirsiniz.  

GÖRSEL SANATLAR 

Bu ay çizgiler ve farklı şekillerle portre çalışması yaptık. 

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.  
 

 

 

 

MÜZİK  

Sınıf öğrencilerimizle Eylül ayında İstiklal Marşı’nı 

düzgün söylemeyi ve 

 “Cumhuriyet Hürriyet demek ” adlı şarkıyı öğrendik. 

Okulumuzun “Yıldız Koleji Marşı” nı ve Andımız adlı 

şarkıyı öğrenip melodika çalışmaları yapacağız. 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

           Eylül ayının ilk haftasında öğrencilerimizle 

tanıştık ve dersin işleyişi hakkında bilgi verdik. 

Dersimizin kurallarını anlattık. Önemli güvenlik 

kurallarını belirttik. Sıralanmalar ve temel duruşları 

çalıştık .Ekim ayında ise öğrencilerimizin fiziksel 

ölçümlerini yapacağız. Boy sıramızı ve sıralanmaları 

öğreneceğiz. Geleneksel çocuk oyunlarına yer 

vereceğiz. ‘Mendil Kapmaca, Halat içi Köşe kapmaca, 

sek sek oyunu oynayacağız ve bol bol ip atlayacağız.   
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Kitap Önerimiz: 
REÇEL KAVANOZU 

Yazan: Houshang Moradi Kermani 

Çeviren: Ece Özkan 

Kelime Yayınları 

72 sayfa 

"Bu reçeli yemek için aldım. Kapağını açıncaya kadar da 

vazgeçmeyeceğim." 

Yeni aldığınız reçelin kapağı açılmıyorsa ne yaparsınız? Bildiğiniz tüm yöntemleri denedikten 

sonra bile açılmıyorsa… Yetişkinler genellikle pek umursamaz ve kavanozu çöpe atar. Oysa 

çocuklar öyle mi ya? 

Bir çocuğun kararlılığı, koca bir semti çalkalandırıyor “Reçel Kavanozu”nda. Sorunu 

çözmenin yollarını arayan Celal’in bu çabası, yetişkinlerin aklını karıştırıyor. 
 

         BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

                     

 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

http://yildizsanat.edublogs.org/ 

ÖĞRETMENLERİMİZ 

YASEMİN AYKUT-SINIF ÖĞRETMENİ 

BUSE GİZEM KÖSTEM-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

KATHLEEN TİLLİE- İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

ÇİĞDEM ABAY-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ  

HANDAN BAYRAM -MÜZİK ÖĞRETMENİ 

F. SEZA SATIRLI-GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 

SIDIKA ESEN UZUN -BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ 

FERHAT İLKER ORBAY -KODLAMA DERSİ ÖĞRETMENİ 

NİMET KINRAN-FEN UYGULAMALARI ÖĞRETMENİ 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

1.  İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası) 

2. Dünya Çocuk Günü   ( Ekim ayı ilk pazartesi) 

3. Hayvanları Koruma Günü ( 4 Ekim) 

4. İstanbul’un Kurtuluşu ( 6 Ekim) 

5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

6. Kızılay Haftası ( 29 Ekim-4 Kasım) 
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