
 
 
 
 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU         

3-A SINIFI                                

KASIM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 
 
 
  

http://worldartsme.com/spring-rain-clipart.html


TÜRKÇE 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kilometre Taşları Ben Bir Ağacım 

Timurun Filleri 

Çayda Çıra 

Cirit Oyunu, adlı metinleri oyucağız. 

• Metinleri okuyarak soruları cevaplayacağız. 

• Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kilometre Taşları 

• “Atatürk ve Çocuk”, “Atatu ̈rk” adlı metinleri serbest 

okuma yaparak Atatürk Haftası boyunca Atamızı 

saygıyla anacağız. Kitap okuma saatleri düzenleyeceğiz. 

• Eş ve zıt anlamlı kelimelerle eş sesli kelimelere 

örneklerle çalışacağız.  

 

MATEMATİK 

• İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla 

karşılaştıracağız. 

• Zihinden toplama işlemi yapacağız. 

• İki sayının toplamını tahmin edip, tahminini işlem sonucuyla 

karşılaştıracağız. 

• Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözeceğiz. 

• Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin edip, tahminini 

işlem sonucuyla karşılaştıracağız. 

• Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri 

çözeceğiz. 

• Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele 

ve sıklık tablosuna dönüşümler yapıp ve yorumlayacağız. 

• Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama 

ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözeceğiz. 
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HAYAT BİLGİSİ 

• Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde 

bulunacağız. 

• İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştıracağız. 

• Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi 

çocukluk dönemimizin özelliklerini karşılaştıracağız. 

• Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine 

örnekler vereceğiz. 

• Evimizin bulunduğu yerin krokisini çizeceğiz. 

• Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukların üzerinde duracağız. 

• Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına 

örnekler vereceğiz. 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ 
“Kuvveti Tanıyalım” ünitesini işlemeye devam 

edeceğiz. Bu ünite kapsamında, 

• Varlıkların hareket özellikleri; hızlı, yavaş, 

dönen, sallanan ve yön değiştiren şeklinde 

nitelendireceğiz. 

• İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu 

deneyerek keşfedeceğiz. 

• İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden 

ve duran cisimler üzerindeki etkilerini 

gözlemleyerek kuvveti tanımlayacağız. 

• Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri 

tartışacağız. 

“Maddeyi Tanıyalım” ünitesine giriş yapacağız. Bu ünite kapsamında, 

• Beş duyu organımızın yapısını maket üzerinde inceleyeceğiz.. 
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MİND-LAB 

 

• Kasım ayı boyunca Pet Hide’inSneak veKing’s Game oyunlarını oynayacağız. 

Alıştırmalarını yapacağız. 

 

      KODLAMA 

 

  Avrupa Kod Haftası kapsamında; Özel Yıldız Koleji İlkokulu'nda, 

öğrencilerimiz kodlama heyecanını yaşamaya devam ettiler. iPad ile kodlama 

uygulamaları ve bilgisayarlı / bilgisayarsız kodlama aktiviteleri düzenlendi. 

 İlkokul 3. Sınıf  öğrencilerimizle, kodlama dersinde iPad’leriyle Box 

Island kodlaması yapıldı. Sonraki haftaysa,  http://studio.code.org sitesinden meşhur 

Flappy Bird oyununun kodlaması yapıldı.  

   3. Sınıf öğrencilerimize, motive etmek amaçlı sertifika verildi. 
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ISLANDS 4 COURSE 

UNITS - Üniteler: 

Unit 1 - Free time 

Unit 2 - Wild animals 

Unit 3 - The seasons 

VOCABULARY - Kelimeler:  

Revised Vocabulary (Unit 1): 

Leisure activities: skiing, cooking, watching TV, playing the guitar, playing computer 

games, skateboarding, reading the newspaper, chatting online, skipping, painting, playing 

football, reading magicians, watching films, surfing the internet, walking the dog, riding 

a scooter.  

Structures (Unit 1):                                                                                  

What do you like doing? / I like (playing football).                                                                   

Do you like (playing football)?  Yes, I do. / No, I don’t. 

Revised Vocabulary (Unit 2): 

Wild animals: giraffe, elephant, lion, monkey, hippo, crocodile, camel, zebra, zebra, 

panda, gorilla                                                                                                                                 

Habitats: river, desert, grassland, forest, rainforest                                                     

Structures (Unit 2):                                                                                 

What do (giraffes) eat? (Giraffes) eat leaves.                                                                       

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

Where do (giraffes) live? (Giraffes) live in grasslands. 

New Vocabulary (Unit 3): 

Weather: warm, humid, wet, stormy, lightning, thunder                                                    

Seasonal activities: go camping, go water skiing, go hiking, go snowboarding, 

Seasons: spring, summer, autumn, winter 

 

Structures (Unit 3):                                                                                                            

What’s the weather like? It’s (warm). There’s (thunder / lightening).                                 

 They go camping in spring. / She goes camping in spring.                                                           

What was the weather like yesterday? It was (sunny). 

 

3/A İNGİLİZCE KASIM AYI BÜLTENİ 



ACTIVE LEARN COURSE 

The active learn Bug Club course we are implementing in grade 2 and 3 of the primary 

school is a phonics based reading programme for children. Bug Club is 

intended for use as a main school reading programme in the classroom, for 

home reading, and for planning and assessment activities by the teacher.Since 

reading is one of the most important life skills, learner engagement, attitudes, 

motivation and independent reading are  crucial. 

All books are levelled to a finegrain and matched to the primary curriculum, which 

supports learners to achieve the appropriate reading standard for their age. The 

structure around vocabulary introduction, sentence structure, line breaks, image 

support etc. is what helps a child work their way up through the levels in a reading 

programme, moving from ‘learning to read’ to ‘reading to learn’. Furthermore, the Bug 

Club is structured to ensure the layout and font supported readers with dyslexia.  

When teaching our Active learn course we move through the different books guided by 

the abilities and interest of our students. The teacher assigns the books the students 

need to read at home. Their reading progress is checked and evaluated by the teacher. 

Grade 3 is currently reading at Turquoise and Purple level. Some students might be 

allocated books in more advanced reading levels according to their reading and 

understanding abilities. 

SMART STAR  PORTFOLIO 2  

UNITS - Üniteler: 

Being Kind: A. A Good Friend  

Content Focus: 

Learners will consider the basic requirements of being a good friend and will practice 

some of these requirements. 

 

 Language Focus: 

 share, help, say kind words 

Being Kind: B. Water in My Cup / Water Works Wonders 

Content Focus: 

Learners will look at the role water plays in being kind to our bodies and 

learn about sources of “drinking” water. 

 

Language Focus: 

Do you ...? 

How many ...? 



Being Kind: C. Wasting water 

Content Focus: 

Learners will consider different ways to conserve water 
Language Focus: 

“How can we help?” 

“What can we do?” 

 

Being Kind: D. Make the Earth Smile 

Content Focus: 

Learners will consider a broader range of ways to save the planet. 

 

Language Focus 

“How can we help?” 

“What can we do?” 

 

Being Kind: E. Little Animals are Important Too! 

 
Content Focus: 

Learners will consider their own actions and attitudes 

towards all living creatures. 
 

Language Focus 

How can we help?” 

“What can we do?” 

 
 

Being Kind: Story :”Katie Hayhow is Kind to (Almost) 

Everyone” 

Content Focus: 

Learners will think about a range of ways in which they can be 

kind. 
 

Language Focus 
Reading for gist. 

Reading for specific information. 

Reading for pleasure. 

 
 

 

     



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. Örnek çalışmalar yapacağız. 

    

MÜZİK 

       3. Sınıf öğrencilerimizle Kasım  ayında  “10 Kasım ve Sen varsın öğretmenim   ” 
adlı şarkıları öğreneceğiz. Melodika çalışmaları yapacağız. 

 

 

 

 

 

 

BEDEN EĞiTİMİ 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kasım ayı boyunca öğrencilerimizle 

ısınma ve esneme çalışmalarımızın 

ardından jimnastik hareketlerinin temelini 

oluşturan öne, arkaya takla ve denge 

yürüyüşlerimiz olacak. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 
 

BÜYÜK ATATÜRK’TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER 

 

Yazan : Süleyman Bulut 

 

 

 

. 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 
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