
Öğretmenlerimizin GörüĢme Gün ve Saatleri: 

Seda Kasırka Sınıf Öğretmeni 

Pazartesi 11.00 – 11.40 / Perşembe 11.00 – 11.40 

Anu Paivikki Paalanen İngilizce Öğretmeni 

Pazartesi 09.10 – 09.50 /Salı 09.10 – 09.50 

Buse Erginal İngilizce Öğretmeni 

Salı 10.10 – 10.50 / Çarşamba 11.00 – 11.40 

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 ĠLKOKULU 

4-A SINIFI  

ARALIK AYI ÇALIġMA BÜLTENĠ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 

TÜRKÇE 

 

Aralık Ayında Yapılacaklar: 

 

İşlenecek Metinler:  

Şenlikli Bir Akşam Yemeği (Öyküleyici Metin)  

 Karışık Hesap (Şiir)  

Güler Yüzlü Olunuz (Bilgilendirici Metin)  

Hayal Çocuk / Barış Amca (Serbest Okuma Metinleri) 

 Ayakkabının Öyküsü (Bilgilendirici Metin) 

 

 5N1K ve okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız. 

 Noktalama işaretleri konusunu işleyeceğiz. 

 Paragrafta anlamla ilgili soru çözümü yapacağız.          

 Kompozisyon yazma çalışması yapacağız. 

 Ad ve adın durumları konusunu işleyeceğiz. 

 Betimleme ve tanımlamayla ilgili örnek çalışmalar 

yapacağız. 

 Kelime türetme çalışmaları yapacağız. 

 26.12.2016 – 30.12.2016 tarihleri arasında üçüncü 

yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 

 

 

MATEMATĠK 

 

Aralık Ayında Yapılacaklar: 

 

 Doğal sayılarla toplama işlemi çalışmaları 

yapacağız.   

 Toplama işlemi gerektiren problemler 

çözeceğiz. 

 Doğal sayılarla çıkarma işlemi çalışmaları 

yapacağız. 

 Çıkarma işlemi gerektiren problemler 

çözeceğiz. 

  Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı 

olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini 

yapacağız. 

 05.12.2016 - 09.12.2016 tarihleri arasında ikinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEN BĠLĠMLERĠ 

 

Aralık Ayında Yapılacaklar: 

 

 Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklayacağız. 

 Maddenin hâllerini öğrenip aynı maddenin farklı hâllerine örnekler vereceğiz.       

 Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştıracağız.   

 Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştıracağız.      

 Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlayacağız.    

 Maddelerin ısınıp-soğumasına yönelik deneyler tasarlayacağız. 

 "Cisimler yüzme biliyor mu?" -  

"Dans eden üzümler" -  "Dereceli 

silindir ile sıvı miktarını belirleme" 

deneyleri ve kütle ölçme ile ilgili 

çalışmalar yapacağız. 

   05.12.2016 - 09.12.2016 tarihleri 

arasında ikinci yazılı yoklama 

uygulanacaktır. 
                                                                                                                                                                                        

 

 

 

SOSYAL BĠLGĠLER 

 

Aralık Ayında Yapılacaklar: 

 

 Yön bulma yöntemlerini öğrenip bu yöntemlerle 

yönümüzü bulacağız. 

 Şekil ve semboller kullanarak kroki çizeceğiz. 

 Çevremizde meydana gelen hava olaylarını 

gözlemleyerek gözlem sonuçlarını grafiğe 

aktaracağız. 

 Doğal ve beşeri unsurları öğreneceğiz. 

 Doğal afetlerden korunma yollarını öğreneceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ 

 

Aralık Ayında Yapılacaklar: 

 

 Beden ve çevre temizliğinin sağlık açısından 

önemini açıklayacağız. 

 Manevi temizliğin ne olduğunu kavrayarak sözünde 

durmanın, dürüst ve güvenilir olma gibi  

davranışların manevi temizlik olduğunu fark 

edeceğiz. 

 Allah’ın sevgisini kazanmada temizliğin önemini 

kavrayacağız. 

 Fatiha suresinin anlamını öğreneceğiz. 

 Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin dinî, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek 

açıklayacağız. 

 26.12.2016 - 30.12.2016 tarihleri arasında ikinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 

 

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ 

 

Aralık Ayında Yapılacaklar: 

 

 Trafik işaret levhalarını öğreneceğiz. 

 Trafik işaret levhaları yapacağız.   

 Kara yollarında karşıya geçiş kurallarını öğreneceğiz. 

 Yaya kaldırımında uyulması gereken kuralları 

öğreneceğiz. 

 Yaya kaldırımı olmayan yollarda uyulması gereken 

kuralları öğreneceğiz. 

 19.12.2016 - 23.12.2016 tarihleri arasında ikinci 

yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 

 

MĠND – LAB 

 

 Bir problemi algılayabilme, tanımlayabilme, fevri hareketleri kontrol edebilme, harekete 

geçmeden önce durup düşünebilme becerilerini kullanarak "Rush Hour" oyununu 

oynayacağız. 

  Planlamaya dayalı, birden fazla bilgi kaynağını dikkate alma ve mevcut kaynakları 

yönetmek üzere hareket etme becerilerini kullarak "Quoridor" oyununu oynayacağız. 

 

 

 

 



ĠNGĠLĠCE 

Üniteler: Unit 3: Danger! , Unit 4: Two Return Tickets 

Kelimeler:  

emergency services (acil servis), police car (polis arabası), police officer (polis memuru), 

fire engine (itfaiye aracı), firefighter (itfaiyeci), ambulance (ambulans), paramedic 

(doktor yardımcısı), station (istasyon), platform (peron), escalator (yürüyen merdiven), 

ticket office (bilet satış ofisi), train driver (makinist), stairs (merdiven), rucksack (sırt 

çantası), suitcase (bavul), train track (tren yolu), return ticket (dönüş bileti), one way 

(tek yön), on foot (yürüyerek), by car (araba ile), on horseback (at sırtında, at ile), 

tunnel (tünel), stop(n) (durak), conductor (kondüktör), surface (yüzey), rough (pürüzlü), 

smooth (pürüzsüz), friction (sürtünme)  

 

Konular: 

 Prepositions of Time (Zaman edatları) 

Zaman edatları kullanarak, istasyonda kurulabilecek diyaloglara örnekler vereceğiz. 

In April, on Monday, at night, at two-thirty, in the evening etc. 

 Past Tenses ( Geçmiş zaman)  

‘When’ (-iken) bağlacının yardımıyla Past Simple (bilinen geçmiş zaman) ve Past 

Continuous (duyulan geçmiş zaman) aynı anda kullanarak cümleler kuracaklar.  

I was having dinner when you called me. 

When I arrived at the party, my friends were dancing. 

 Time (Zaman)  

Saatler konusunu işleyeceğiz. 

What time is it? / What’s the time? 

It’s eleven o’clock. / It’s half past ten. / It’s quarter to seven. / It’s quarter past five 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ġarkılar: 

 Mr. Knocks 

 Lyricstraining.com ile sevdiğimiz şarkıları 

sözleri ile çalışacağız. 

 Gonoodle.com ile izle-yap dansları yapacağız. 

Proje&Etkinlik: 

 Kendi biletlerini hazırlayıp, sınıf içinde istasyon diyalogları gerçekleştirecekler. 

 Farklı materyallerle, cisimlerin yüzeyleri ve dokuları hakkında poster hazırlayacaklar. 

 Yeni yıl için sayılar konusunu pekiştirmek amacıyla BINGO oynayacaklar. 

 Christmas Carol-Charles Dickens hikayesini okuyup, hikayenin alternatif versiyonunu 

yazacaklar. 

 Finlandiya’daki yaşıtlarıyla, hazırladıkları yeni yıl tebrik kartı ve kitap ayraçlarını 

değiş-tokuş yapacaklar. 



KUŞLARIN DİLİ 

 

Cik cik cik 

Şen kuşlar öter 

Daldan atlar, dala konar 

Yaramaz şen yavrucuklar 

Cik cik cik 

Şen kuşlar öter 

GÖRSEL SANATLAR  

Aralık ayında sanat derslerimizde grafik 

tasarım hakkında bilgi edineceğiz ve kendi 

2017 takvimlerimizi tasarlayacağız. Ünlü 

ressam Burhan Doğançay’ı müzesindeki eserleri 

inceleyerek tanıyacağız, soyut resim terimini 

öğrenecek ve gezi sonrası çalışma olarak soyut 

resimler yapacağız.  

  

 

 

OYUN VE FĠZĠKSEL ETKĠNLĠKLER 

Basketbolda temel kuralları,  teknik ve stratejileri, şut atma, pas 

çeşitleri, top sürme (dripling) öğreneceğiz. Basketbolla ilgili 

eğitsel oyunlarla öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. 

 

 

MÜZĠK 

Dördüncü sınıf öğrencilerimizle Aralık ayında 

Ölçü, Ölçü Çizgisi, Bitiş Çizgisi, Sol Anahtarı, 

Dizek gibi müziksel terimleri öğreneceğiz. 

4’lük Nota, 4’lük Sus ve 8’lik Nota vuruşları 

çalışılacak. Kuşların Dili ve Bir İki Üç adlı 

şarkıları söyleyeceğiz.

 

 

Dersimize destek olmak için gezi öncesinde öğrencimizle Doğançay 

Müzesi’nin web sitesini inceleyebilirsiniz. 

http://www.dogancaymuseum.org/ 

http://www.dogancaymuseum.org/


 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 

 

Son Ada'nın Çocukları 

Yazan: Zülfü Livaneli 

Yayınevi: Doğan Egmond 

Dünyanın en güzel adasında, neşeyle ve barış içinde yaşıyorduk bir arada. 

Ama bir gün adaya esrarengiz bir adam geldi... Ve her şey değişti. Kimse 

yaklaşan tehlikenin farkında değildi. Zülfü Livaneli'den genç okurlara 

evrensel ve zaman ötesi bir başyapıt. Barış ve özgürlük uğruna verilen 

mücadelenin hikâyesi. 
 

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR 

 

İnsan Hakları ve Demokrasi Günü (10 Aralık )  

 

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ( 12-18 

Aralık)

 

Yeni Yıl Kutlaması (31 Aralık) 

 

Dünya Engelliler Günü (3 Aralık ) 

 

 


