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TÜRKÇE 

Bilim ve Teknoloji temasına devam edeceğiz. Bu tema kapsamında; 

Bir Anı, Telefonun İcadı ve Geceyi Sevmeyen Çocuk adlı metinleri 

inceleyeceğiz. 

• Metinlere bağlı kalarak dinleme ve dinlediğini 

anlama, okuma ve olduğunu anlama, yazma 

kurallarını uygulama, kendini yazılı ve sözlü olarak 

ifade etme, söz varlığını geliştirme, görsel okuma, 

metnin konusunu ve ana fikrini belirleme 

becerilerinin geliştirici etkinlikler yapacağız. 

• Müfredata uygun olan atasözü ve deyimleri öğreneceğiz. 

• Yazılı anlatım çalışmaları  yapacağız. 

• Okuma alışkanlığını pekiştirmek amacıyla tematik kitap okuyacağız, kitap 

tanıtma, hikaye haritası oluşturacağız, kitapla ilgili soruları yanıtlama gibi 

çalışmalarla okumalar değerlendirilecektir. 

  

MATEMATİK 

• Zamanı dakika ve saat cinsinden söyleyeceğiz; okuyup, 

yazacağız. 

• Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklayacağız. 

• Olayların oluş sürelerini karşılaştıracağız. 

• Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri 

çözeceğiz. 

• Lira ve kuruş ilişkisini göstereceğiz. 

• Paralarımızla ilgili problemleri çözeceğiz. 

• Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçeceğiz. 

• Bir nesnenin kütlesini tahmin edip ve ölçme yaparak 

tahmininin doğruluğunu kontrol edeceğiz. 

• Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözeceğiz. 
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HAYAT BİLGİSİ 

Güvenli Hayat ünitesi kapsamında; 

• Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler 

yapabileceğine örnekler vereceğiz.  

• Meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri 

konuşacağız.  

• Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanacağız. 

Ülkemizde Hayat ünitesine başlayacağız. Bu ünite kapsamında; 

• Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanıyacağız. 

• Ülkemizin yönetim şeklini açıklayacağız. 

 

FEN BİLİMLERİ 

 

    Çevremizdeki Işık ve Sesler 

ünitesine devam edeceğiz. Bu ünite 

kapsamında; 

• Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki 

ilişkiyi açıklayacağız. 

• Şiddetli seslerin işitme kaybına 

sebep olabileceğini ifade edeceğiz. 

Canlılar Dünyasına Yolculuk ünitesine 

başlayacağız. Bu ünite kapsamında; 

• Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak 

sınıflandıracağız. 

• Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunacağız. 

• Yaşadığı çevreyi tanıyacağız. 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.androidegel.com%2Fxiaomi-hd-duvar-kagitlari-5165.html&psig=AOvVaw0DsnAhgn5MPMk-Y9ENTFMo&ust=1547292056599586
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZpsDH3szWAhXJmLQKHelAACIQjRwIBw&url=http://www.yenislayt.com/mkategori/351-clipart-insanlar-png/239&psig=AOvVaw3ZHW38_zzZuv6_-kIx19Dh&ust=1506854858233385


ÖZEL YILDIZ KOLEJİ İLKOKULU 

MİND-LAB: 

       Mart ayında; problem çözme becerilerini geliştirici Rush Hour adlı oyunu 

oynayacağız. Amaç, kırmızı arabayı trafik karmaşasından çıkarmak. Oyunun 

kutusundan bir kart seçip arabaları kartta 

görüldüğü şekilde oyun tahtasına yerleştiriyoruz. 

Her araba, kırmızı arabayı kapıdan çıkarmak için 

sadece ileri ve geri hareket edebiliyor. Kartlar 

kolaydan zora doğru ilerliyor. Önce deneme yanılma 

yolunu seçen çocuklar, oynadıkça trafik ışıkları 

metodunu kullanmaya başlıyorlar . (Kırmızıda dur, sarıda düşün, yeşilde hamleni 

yap) Trafik ışıkları metodu, ben merkezci düşünmeyi, dürtüleriyle hareket etmeyi 

engeller. Çevrelerinde olup bitenlere karşı farkındalık yaratır. Böylece oyunu 

derinlemesine düşünerek oynarlar. Problem çözme becerileri gelişir. 

KODLAMA 

       Öğrencilerimiz Scratch JR isimli uygulamada kendi oyunlarını ve hikayelerini 

oluşturmayı öğrendiler. 

Kodlamanın inceliklerini, yine kendileri keşfederek buluyorlar. 

Problem çözme becerilerinin gelişmesi için bu özelliği keşfetmeleri çok önemlidir. 

        Mart ayında da kodlama çalışmalarına devam edilecektir.Öğrencilerimizden  

Duru Özdeniz ‘ in karakter tasarımları ve Emre Yavaş ‘ ın kodlama / oyun       

çalışmaları. 
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İNGİLİZCE 

ISLANDS 5 COURSE 

Unit, Üniteler: Unit 2 My Life   

  

NEW VOCABULARY - Kelimeler:   

Butter (tereyağı), chocolate (çikolata), 

flour (un), sugar (şeker), salt (tuz), smell 

(koklamak), taste (tat almak), plate (tabak), 

snack (atıs ̧tırmalık), digestion (sindirim)  

 

TOPICS - KONULAR 

SPEAKING- KONUSMA                                                                                             

Talking about Daily Routines Günlük 

rutinleri hakkında konus ̧acaklar.  

*brush my teeth, make my bed, wash my 

face, tidy my room, do my homework, meet 

my friends, revise for a test, take notes in class, take out the rubbish, be on 

time  

I don’t do my homework in the morning.  

Before bed, I read books.  

 

GRAMMAR- 

 Give Orders and Advice (Modals) 

Yardımcı fiillerle öneri ve tavsiye cümleleri kurmayı öğrenecekler.  

You must brush your teeth. (emir cümlesi) You should brush your teeth. (öneri 

cümlesi)  

 Talk about Frequency Sıklık zarflarına çalıs ̧acaklar.  
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*never, sometimes, usually, often, always I always wash my face in the morning. 

She sometimes eat fast food for dinner.  

 

STRUCTURES- 

Possessive Pronouns 

Sıfat yerine geçen kişi zamirlerine çalıs ̧acaklar.  

He brushes his teeth. She tidies her room. 

I always wash my face. We never help our mom.  

 

Speaking: Talking about food and digestion, weight, environment, arithmetic, 

electricity  

SMART STARS AND CAMBRIDGE EXAM STARTERS REVIEW COURSE 

CAMBRIDGE EXAM STARTERS REVISION 

COURSE:  

sports, hobbies and equipment:  

SOCCER. In soccer, you get points by scoring 

a goal inside the goal. BASEBALL. In baseball, 

you hit the ball with a bat – and the other 

players can catch the ball with a glove. 

...AMERICAN FOOTBALL. ...BASKETBALL. ...VOLLEYBALL, TENNIS, PING-

PONG. BADMINTON, TAKING PICTURES WITH A CAMERA, PLAYING THE 

GUITAR, FLYING A KITE 

SMART STARS COURSE 

4 A Staying Safe: A Helping Hand 

Content Focus: Learners will consider all the ways in which their families help to 

keep them safe. 
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Language Focus: prepositions, adverbs, Family members: …………… was there. Keep 

Safe! 

 

4B Staying Safe: Sensing Danger 

Content Focus: Learners will consider the ways in 

which our five senses can keep us safe. 

Language Focus: Parts of the body. 5 senses. 

 

4C Staying Safe: Lock Up! 

Content Focus: Learners will compare internet 

safety/security to house security. 

Language Focus: Lock up! password, key 

 

4D Staying Safe: Safety Bingo 

Content Focus: Learners will look at a variety of home safety tips. 

Language Focus: Don’t touch………Be careful. Ask an adult. 

 

4E Staying Safe: In My Purse 

Content Focus: Learners will decide what the safest place to keep money is. 

Language Focus: Put your money away. Keep your money safe. 

 

4F Staying Safe: Blanket of Rest 

Content Focus: Learners will think about the importance of rest and consider 

the different ways of resting. 

Language Focus: Have a rest, Take a nap. 
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GÖRSEL SANATLAR 

 

        Bu ay öğrencilerimizle vitray cam sanatı ile 

ilgili bilgiler edineceğiz. Renkli cam parçalarının 

birleştirilmesi ile oluşturulan resimlere vitray 

dendiğini öğreneceğiz. Çeşitli gül pencere 

örneklerini inceleyecek ve kağıt vitray çalışması 

yapacağız.  

       

 

MÜZİK 

 

        3. Sınıf öğrencilerimizle bu ay Mavi gezegen , 

harcama suyu boşa adlı şarkı, Yaramaz trompet 

animasyon, Kardan adam adlı şarkı, harcama suyu boşa 

adlı şarkı, Melodika çalışması, Çanakkale türküsü, Ninni 

türküsünü öğreneceğiz. 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

        

      Bu ay öğrencilerimizle beraber voleybol branşını 

tanıyoruz. Topu ve nasıl oynandığı hakkında kısa bir 

bilgilendirmeden sonra kavrama, iletme çalışmaları 

yapacağız. Parmak pas ve manşet pas çalışmaları 

yapıyoruz. Ayrıca bu ay ilçe içinde yapılacak ‘Mendil 

Kapmaca Turnuvası’na katılacağımız için 

hazırlıklarımız devam edecek. 
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Dünya Su Günü (22 Mart) 

Deprem Haftası 1- 7 Mart 

Yaşlılar Haftası 20-24 Mart 

Orman Haftası (20-24 Mart) 

Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)  

Kütüphane Haftası (Mart’ın Son Haftası) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 
 

Yayınevi: Günışığı Yayınevi 

Yazar: Behiç AK  

• Adanın ciğercisi Muammer Bey çok iddiacı ve alıngan 

biridir. Öyle ki, kardeşi çalışkan tamirci Kadir Bey’e de 

küsmüştür. Oysa her tür eşyayı, hatta kırık kalpleri bile onaran 

tamircinin bundan haberi yoktur. O, adalıların bozulan ne kadar 

eşyası varsa onarmakla uğraşır, eskileri değerlendirir, eşyaların 

geçmişini anlatır durur. Ancak, beyaz eşya satıcısı ve nalbur 

kazançlarına engel olan tamirciden hiç hoşlanmazlar. Adalılar da 

eski eşyadan bıkmış, yeni şeylere sahip olmak istemektedirler. 

Sonunda tamirciyi adadan uzaklaştırmaya karar verirler. Ama 

nasıl?.. 
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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 

yildizkoleji 
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