
Öğretmenlerimizin Görüşme 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 İLKOKULU 

4-A SINIFI  

KASIM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 

TÜRKÇE  

 
İşlenecek Metinler:  

Atatürk’ün Hayatında Çeşitli Yönler (Bilgilendirici Metin)  

Atatürk (Şiir)  

Atatürk ve Güzel Sanatlar 

Atatürk Gülümsedi (Serbest Okuma Metinleri)  

Geçmişten Günümüze Evler (Bilgilendirici Metin) 

 

 5N1K ve okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız. 

 Atatürk konulu şiir, hikaye ve özlü söz çalışmaları yapacağız.  

 Hayalimizdeki evi tasarlayacağız. 

 Konu, ana düşünce ve ana duygu konusunu işleyeceğiz. 

 Önem belirten ifadelerle ilgili çalışmalar yapacağız. 

 Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri öğreneceğiz. 

 Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusunu işleyeceğiz. 

 Duygusal ve abartılı ifadelere örnekler vereceğiz. 

 Cümlede anlam çalışmaları yapacağız. 

 Kompozisyon yazma çalışmaları yapacağız. 

 21.11.2016 – 25.11.2016 tarihleri arasında ikinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 

 

 

 

MATEMATİK  
 

Kasım Ayında Yapılacaklar 

 

 Sütun grafiği oluşturacağız.   

 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okuma ve 

yazma çalışmaları yapacağız. 

 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini 

ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak 

değerlerini belirleme etkinleri yapacağız. 

 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları 

çözümleyeceğiz. 

 En çok altı basamaklı doğal sayıları 

sıralayacağız. 

 Doğal sayılarla toplama işlemi çalışmaları 

yapacağız. 

 Toplama işlemi gerektiren problemler 

çözeceğiz. 

 

 

 



FEN BİLİMLERİ 

Kasım Ayında Yapılacaklar 

 

 Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini 

değiştirmesine yönelik deneyler yapılıp sonuçlar 

tartışılacak. 

 Mıknatısın ne olduğu ve kutupları öğrenilecek. 

 Mıknatısın etki ettiği maddeler deney yapılarak 

keşfedilecek. 

 Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına 

örnekler verilecek. 

 “Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir mi?” , “Benim güçlü mıknatısım” , “Mıknatıslar her 

cismi çeker mi?” deneyleri yapılacaktır. 

 Morpa Kampüs eğitim platformundan BBC videoları ve belgeseller izlenecektir. 

 

SOSYAL BİLGİLER 

 

Kasım Ayında Yapılacaklar 

 

 Kültürel ögelerin geçmişten bugüne 

değişerek taşındığını çevremizden örnekler 

göstererek kanıtlayacağız. 

 Okulistik ve Morpa Kampüs eğitim 

platformundan konu anlatımlarını izleyip çalışma 

sayfalarını yapacağız. 

 Yaşanmış olaylardan ve görsel 

materyallerden yola çıkarak, milli mücadele 

sürecinde Türkiye’nin durumunu inceleyeceğiz. 

 Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü fark 

edeceğiz. 

 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesinde yaşanan olayları öğreneceğiz. 

 Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz savaşlarının sonuçlarını öğreneceğiz. 

 28.11.2016 – 02.12.2016 tarihleri arasında ikinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

 

Kasım Ayında Yapılacaklar 

 

  “Sübhaneke” duasının anlamını öğreneceğiz. 

 İslam dininin temizliğe verdiği önem hakkında bilgileneceğiz. 

 İbadet ile temizlik arasında ilişki kuracağız. 

 Beden ve giysi temizliğimiz hakkında bilgi sahibi olacağız. 

 Çevreyi temiz tutma ve koruma hakkında çalışma yapacağız. 

 Konularla ilgili konu anlatımlı video izleyip soru çözme çalışmaları yapacağız. 

 07.11.2016 – 11.11.2016 tarihleri arasında birinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 



TRAFİK GÜVENLİĞİ 

 

Kasım Ayında Yapılacaklar 

 

 Emniyet kemeri kullanmanın önemini 

açıklayacağız.   

 Yolcu, yaya ve sürücü kavramlarını öğreneceğiz. 

 Cadde, sokak, yaya kaldırımı, yaya geçidi, okul 

geçidi, trafik polisi, trafik ışıkları, trafik 

işaretleri ve taşıt kavramlarını anlamaları 

öğreneceğiz. 

 Ulaşım türlerini öğreneceğiz. 

 Trafik işaret levhalarını tanıyacağız. 

 07.11.2016 – 11.11.2016 tarihleri arasında birinci 

yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 

 

 

 

MİND – LAB 

 

 

Plan yapabilme, analiz edebilme, 

yönetebilme becerisini kullanarak “Treasure 

Island”  oyununu ve zihinsel düşünme alanını 

etkin bir şekilde kullanabilme, birden çok 

bilgiyi toplayıp eş zamanlı olarak işleyebilme 

becerisini kullanarak “Gobblet” oyununu 

oynayacağız. 

 

 

  



ÖĞRETMEN MARŞI 

 

Alnımızda bilgilerden bir çelenk 

Nura doğru can atan Türk genciyiz 

Yeryüzünde yoktur olmaz Türk’e denk 

Korku bilmez soyumuz 

Şanlı yurdum her bucağın şenle dolsun 

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun 

Candan açtık cehle karşı bir savaş 

Ey bu yolda and içen genç arkadaş 

Öğren öğret hakkı hakka gürle coş 

Durma durma koş. 

Şanlı yurdum her bucağın şenle dolsun 

Yurdum seni yüceltmeye andlar olsun 

GÖRSEL SANATLAR  

Sanat dersimizde bu ay iki farklı sanatçıyı tanıyacağız. 

Soyut geometik resimleriyle ünlü Piet Mondrian’ın 

eserlerini inceledikten sonra stilini kendi çalışmamıza 

uyarlayacağız. Avusturyalı ressam Gutav Klimt’in 

eserlerinden yola çıkarak kolaj ve çizimi bir arada 

kullanacağımız bir çalışma yapacağız. 

  

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Çeşitli yer değiştirme hareketlerini doğru formda, daha hızlı ve daha 

kuvvetli yapabilmeyi, nesneleri kontrollü bir şekilde fırlatıp yakalamayı 

öğreneceğiz. Vücut, alan farkındalığı geliştirecek ve çember oyunu ve 

numaralı line drill oyununu öğreneceğiz.  Çift ayak sıçrama, hedefe doğru 

çapraz sıçrama, kukalar arasından geçme gibi koordinasyon alıştırmaları 

yapacağız. 

 

 

MÜZİK 

Dördüncü sınıf öğrencilerimizle Kasım ayında 

Atam Marşını ve Öğretmen Marşını öğrenerek 

toplulukla birlikte uyum içerisinde nasıl şarkı 

söyleneceğini öğreneceğiz. Kutlanacak belirli 

günler için okul korosunda olan öğrencilerimizle 

çalışmalar yaparak etkinlik günü öğrendiğimiz 

marşları öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 

söyleyeceğiz. Öğrendiğimiz marşları ve şarkıların 

notalarını okuyarak hem ritmik hem de ezgisel 

çalışmalar yapacağız. 

 

 

 

Dersimize destek olmak için evde internet ve 

kitaplardan Piet Mondrian ve Gustav Klimt resimlerini 

inceleyebilirsiniz. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5-e_53-jPAhVEVBQKHTD2BrkQjRwIBw&url=http://www.bandagedear.com/artist/gustav-klimt&bvm=bv.136499718,d.ZGg&psig=AFQjCNECnM1HEQpRmlIL9P003kFMMauYQw&ust=1477031069151272


İNGİLİZCE  

 
Üniteler: Unit 2: The World Around Us , Unit 3: Danger! 

 

Kelimeler:  

Mountain (dağ), forest (orman), village (köy), lake (göl), island (ada), field (tarla), river (nehir), 

path (yol, patika), fire (yangın), flood (sel), emergency services (acil servis), police car (polis 

arabası), police officer (polis memuru), fire engine (itfaiye aracı), firefighter (itfaiyeci), 

ambulance (ambulans), paramedic (doktor yardımcısı) 

 

Konular: 

 Connectors (Bağlaçlar) 

Geçmiş zamanlı cümleleri bağlaçlarla birleştirerek cümleler 

kuracağız. 

But (ama), and (ve), because (çünkü), so (böylece, bu yüzden), 

then (sonra) 

I looked into water, but I didn’t see the fish. 

We were hungry, so we went to a restaurant.  

 

 Could / Couldn’t 

Eskiden yapabildiğimiz ya da yapamadığımız şeyler hakkında konuşacağız. 

I couldn’t run fast when I was younger. 

 

 Past Continuous Tense 

   Hikaye anlatımlı cümleler kuracağız. 

     I was / We were (climbing a tree). 

      What was she / were they doing?  

      Was he / Were we (playing)? 

                               Yes, he was. / No, he wasn’t. 

                               Yes, we were. / No, we weren’t. 

 



 ‘When’  Bağlacı 

‘When’ bağlacı ile, öğrendiğimiz iki geçmiş zaman kalıbını aynı cümle içinde kullanacağız. 

When the phone rang, the baby was sleeping.  

I wasn’t good at running when I was younger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şarkılar: 

 Walking with Mum! 

 Yesterday at half past nine 

 Lyricstraining.com ile sevdiğimiz şarkıları sözleri 

ile çalışacağız. 

Proje&Etkinlik: 

 Kendi peri / kahramanlık masalımızı sözlük çalışması ile destekleyip, yazıp, resimlendireceğiz. 

 

 

 Kendi ülkemizdeki acil durumlarda yapılan müdahaleler ve önemli numaralarla, diğer 

ülkelerdekileri karşılaştırıcağız.  

 

 Seçtiğimiz bir doğal güzelliği proje haline getirip, tanıtacağız. 

 

 

Oyunlar: 

 Broken Phone 

 What’s missing? 

 That’s me! 

Konuşma Konuları: 

 Natural World 

 Food&Drink 

 Holidays 

 Sports 

 Different Materials 



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: 
GEZGİN 

Yazan: Bilgin Adalı 

Can Çocuk Yayınları 

 

Korkusuz gezgin Ege’yle birlikte Everest’in doruğundan 

Amazon ormanlarına! Televizyonda izlediği 

belgesellerden sonra dünyayı gezip görme tutkusu 

sarmıştı Ege'yi. Bunu yapabilmek için çok para 

gerektiğini biliyordu elbette. Hem daha 10 yaşındaydı; 

yani dünyayı gezip dolaşmak için henüz çok küçüktü. 

Ancak, yolculuğa çıkmanın ille de otobüse, vapura, uçağa 

binip bir yerden bir yere gitmek olmadığını anlaması 

uzun sürmedi. Bunu nasıl mı başardı? 

Bu sorunun yanıtını Ege'yle birlikte yapacağınız 

yolculuklarda bulacaksınız. 

 

 
 


