
 
 

   

 

 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

4-A SINIFI 

EYLÜL - EKİM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 

TÜRKÇE 

 

Eylül Ayı 

İşlenen Metinler: Bebek (Öyküleyici Metin) 

 Metinler dinleme, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel yazma sırasıyla, günlük hayatla ilişkili 

olarak işlenmektedir. Kitap okuma saatleri düzenlendi. Okuduğunu anlama çalışmaları yapıldı. Temel, yan ve 

mecaz anlam, büyük ünlü uyumu, harf ve ses bilgisi konuları işlendi. 

 

Ekim Ayında Yapılacaklar? 

 

İşlenecek Metinler: Rüzgarı Yakalayın – Penaltı Atılırken – Körebe – Oyun ve 

Arkadaşlık – Olimpiyat Oyunları – Gazi’yi Karşıladım 

 Zıt, eş ve eş sesli kelimeler, olumlu-olumsuz cümleler, öznel-nesnel 

yargılar, sebep-sonuç cümleleri, farklı düşünceye yönlendiren ifadeler, 

duygusal-abartılı ifadeler, karşılaştırma ifadeleri konuları işleyeceğiz. 

 Sözcük ve kelimede anlam çalışmaları yapacağız. 

 24.10.2016 – 28.10.2016 tarihleri arasında birinci yazılı yoklama 

uygulanacaktır. 

 

 

MATEMATİK 

 

Eylül Ayı 

İşlenen Konular: Açı ve Açı Ölçüsü  

 Açının kenarları ve köşesini belirleme, açıyı isimlendirme ve sembolle 

gösterme, açıları standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme 

biriminin gerekliliğini açıklama çalışmaları yapıldı. Ölçüsü verilen açılar çizildi. 

Dar, dik, geniş ve doğru açılar çizildi. 

 

 

Ekim Ayında Yapılacaklar? 

 

 Üçgen, kare ve dikdörtgen isimlendireceğiz. 

 Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları isimlendireceğiz. 

 Köşegeni belirleme çalışmaları yapacağız. 

 Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflandıracağız. 

 Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirleyeceğiz. 

 Kare ve dikdörtgenin kenar ve açı özelliklerini belirleyeceğiz. 

 Düzlemsel şekillerdeki simetri doğruları belirlenerek çizme çalışmaları yapacağız. 

 Örüntü ve süsleme çalışmaları yapacağız. 

 Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirme ve eksik olan bölümü tamamlama çalışmaları yapılacak. 

 Sütun grafiği oluşturacağız. 

 31.10.2016 – 04.11.2016 tarihleri arasında birinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 



 
 

 

FEN BİLİMLERİ 

Eylül Ayı 

 Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem ve 

iskelet kavramları ve bu yapılar arasındaki ilişkiler açıklandı. 

İskeletimizin görevleri ve kısımları öğrenildi. İskelet modeli 

oluşturuldu. Konuyla ilgili BBC videoları izlendi. Etkinlikler yapıldı. 

 

Ekim Ayında Yapılacaklar? 

 

 İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları örneklerle 

açıklayacağız. 

 Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanıyıp şeme 

üzerinde göstereceğiz. 

 Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde 

gösterme çalışmaları yapacağız. 

 Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanıyıp model 

üzerinde göstereceğiz. 

 Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kuracağız. 

 “Kaslarımız nasıl çalışır? – Havanın izlediği yol – Dik durabilir 

mi? – Nabız sayımı” deneylerini yapacağız. 

 31.10.2016 – 04.11.2016 tarihleri arasında birinci yazılı yoklama 

uygulanacaktır. 

 

 

SOSYAL BİLGİLER 

Eylül Ayı 

  

Bireysel farklılıklar hakkında konuşuldu. Duygu ve düşüncülerimizin farklı olduğu ve 

bu farklılıklara saygı duyulması gerektiği vurgulandı. Öğrenciler yaşamlarına ait 

belli başlı olayları kronolojik sıraya koydular. 

 

 

 

Ekim Ayında Yapılacaklar? 

 

 Sahip olduğumuz resmi kimlik belgelerimizdeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğe ilişkin 

çıkarımlarda bulunacağız. 

 Aile tarihi araştırması yapacağız. 

 Milli kültürümüzü yansıtan ögeleri fark edeceğiz. 

 Türklerin tarihte yaygın olarak oynadıkları oyunları araştıracağız. 

 Kültürel ögelerin geçmişten bugüne değişerek taşındığını çevremizden örnekler göstererek 

kanıtlayacağız. 

 Okulistik ve Morpa Kampüs eğitim platformundan konu anlatımlarını izleyip çalışma sayfalarını 

yapacağız. 

 24.10.2016 – 28.10.2016 tarihleri arasında birinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 

 

 

 

 



 
 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Eylül Ayı 

 Dini ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığına ait örnekler verildi. 

Selamlaşmanın iletişimdeki önemine değinildi.  

 

Ekim Ayında Yapılacaklar? 

 

 Sevap ve günah kavramlarını öğreneceğiz. 

 “Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet’in” anlamlarını açıklayacağız. 

 Din hakkında bilgi sahibi olmanın önemi hakkında konuşacağız. 

 Din ve ahlak kavramlarını tanımlayacağız. 

 “Sübhaneke” duasının anlamını öğreneceğiz. 

 Konularla ilgili anlatımlı video izleyip sor çözme çalışmaları yapacağız. 

 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ 

Eylül Ayı 

 Trafik eğitiminin amacı ve önemi hakkında konuşuldu.  

 

Ekim Ayında Yapılacaklar? 

 

 Kendimizin ve başkalarının hayatının önemli olduğunu fark 

ederek trafik bilinci kazanacağız. 

 Günlük yaşantımızda çevremizdeki güvenli yollar hakkında 

konuşacağız. 

 Oyun oynamak için güvenli yerleri öğreneceğiz. 

 Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında güvenli sürüş kurallarını öğreneceğiz. 

 Emniyet kemeri kullanmanın önemini açıklayacağız. 

 

 

 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 

Eylül Ayı 

    İnsan olmanın niteliklerini açıklanıp insanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğu 

vurgulandı. İnsan haklarının yurttaş olsun olmasın herkesi kapsadığı hakkında konuşuldu. 

 

Ekim Ayında Yapılacaklar? 

 

 Yaşama hakkı, can ve mal dokunulmazlığı, beslenme, barınma, oyun, dinlenme, eğitim, düşünce, 

kanaat, inanç gibi daha çok öğrencilerin kendi yaşamlarıyla ilgili hakları konuşacağız. 
 Çocuk ile yetişkin arasındaki farklar; hak, görev, sorumluluk, özerk karar verme, temel ihtiyaçları 

karşılama gibi konuları öğreneceğiz. 

 Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. 
 İnsanın kendine, ailesine, insanlara, doğaya, çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı 

sorumluluklarına vurgu yapacağız. 
 

 

                               

 

 



 
 

Şarkılar:  

 Days of the Week 

 Months of the Year 

 Seasons of the Year 

 The Explorers 

 

İNGİLİZCE     

 

  Kelimeler:  

Big wheel (dönme dolap), rollercoaster (hız treni), roundabout (atlı karınca), mayor (başkan), 

dodgem cars (çarpışan araba), slide (kaydırak), swing (salıncak), microphone (mikrofon), band 

(müzik grubu), photographer (fotoğrafçı), journalist (gazeteci) 

Days (günler), Sunday (Pazar), Monday (Pazartesi), Tuesday (Salı), Wednesday (Çarşamba), 

Thursday (Perşembe), Friday (Cuma), Saturday (Cumartesi) 

Months (aylar), January (Ocak), February (Şubat), March (Mart), April (Nisan), May (Mayıs), 

June (Haziran), July (Temmuz), August (Ağustos), September (Eylül), October (Ekim), November 

(Kasım), December (Aralık) 

Seasons (mevsimler), Fall (Sonbahar), Winter (Kış), Spring (İlkbahar), Summer (Yaz) 

     Konular: 

 Introduction (Tanışma) 

İsmimizi, soyismimizi, yaşımızı söyleyip, görünüşümüzü tanımlayarak tanıştık.  

 Do you like..? / Does Lucy like..? 

 

 Time 

What time is it? 

It’s … o’clock. / It’s half past… / It’s quarter past… / It’s quarter to…. 

         Gelecek Ay 

 ‘The Magic Sword’ adlı hikaye 

kitabımıza başlayacağız. 

 Must/mustn’t kalıbını öğreneceğiz.  

 Günlük yaşantımızdaki kurallardan 

bahsedeceğiz 

 Krallıklar ile ilgili kelimeleri 

öğreneceğiz. 

 Emir cümlelerini öğreneceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GÖRSEL SANATLAR  

Eylül ayında derslerimizde ışık ve silüet kavramları üzerinde durduk ve 

kolaj ve suluboya tekniklerini bir arada kullanarak bir gün batımı 

manzarası yaptık. Ekim ayında ise sanatın konularından bahsedeceğiz ve 

Cumhuriyet Bayramı’nı konu alan bir resim çalışması yapacağız.  

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Bu ay derslerimizde çeviklik, koordinasyon, denge ve esnekliğin bir 

arada kullanılması gerektiği öğreneceğiz. Hareket serilerinin 

ardışık olarak yer aldığı ritmik hareketler yapacağız. Sağlıklı bir 

vücut ve fiziksel gelişim için dengeli ve düzenli beslenme 

alışkanlığı kazanmanın önemli üzerinde duracağız. 

 

MÜZİK  

Dördüncü sınıf öğrencilerimizle Ekim ayında Vatan 

Marşı’nı öğrenerek toplulukla birlikte uyum 

içerisinde nasıl şarkı söyleneceğini öğreneceğiz. 

Daha önce bildikleri notaları tekrarlayıp eksikler 

varsa tamamlayacağız. Müzikte gürlük ve hız 

terimlerini öğreneceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATAN MARŞI 

Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz. 

Ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. 

Gül ki sen neşenle gülsün ay, güneş, toprak, deniz. 

Ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. 



 
 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

İlköğretim Haftası (28 Eylül- 1 Ekim) 

Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının İlk Pazartesi) 

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) 

İstanbul’un kurtuluşu (6 Ekim) 

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 

Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım) 

 

Öğretmenlerimiz: 

 Seda Kasırka Sınıf Öğretmeni 

Buse Erginal İngilizce Öğretmeni 

Anu Paivikki Paalanen İngilizce 

Öğretmeni 

Dila Oktay Müzik Öğretmeni 

Emine Bir Ermutlu Görsel Sanatlar 

Öğretmeni 

Gonca Demir Oyun ve Fiziksel 

Etkinlikler Öğretmeni 

Kitap Önerimiz: 
GİZEM İZCİLERİ İSTANBULDA 

Yazan: Ayşe İnci 

Venüs Yayınları 

150 sayfa 

 

İki kardeş, emekli bir tarih profesörü olan dedeleri ve onun talebesi olan Nilüfer'in 

hazırladığı bir planla, bir anda kendilerini gizemli bir maceranın ortasında 

buluverirler. Bu gizem onları İstanbul'un eşsiz güzellikleri, tarihi ve efsaneleriyle 

buluşturur.  

 

Gizem İzcileri, İstanbul'un efsanelerini keşfederken sizler de bu keşiften büyük 

keyif duyacaksınız. Camilerden çeşmelere, surlardan hazinelere onlarca mekân 

tarihin büyülü dünyasında yeni izcilerini bekliyor." 
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