
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 Gizem 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  

MART AYI ÇALIġMA BÜLTENĠ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE 

 

Mart Ayında Yapılacaklar? 

 

ĠĢlenecek Metinler: Mehmetçik (Şiir) – Bayram Anıları – 

Sevgi Güneşi: Mevlana (Serbest Okuma Metinleri) – 

Hayalden Bilime (Bilgilendirici Metin) – Dünyalı Yaratıklar 

(Öyküleyici Metin) – Düş Martısının Şiiri (Şiir) 

 5N1K ve okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız.   

 Adı niteleyen kelimeleri öğreneceğiz. 

 İsmin yerini tutan kelimelere örnekler vereceğiz. 

 Eylemler konusunu işleyeceğiz. 

 Mevlana‟nın hayatını araştıracağız. 

 13.03.2017-17.03.2017 tarihleri arasında birinci yazılı sınav yapılacaktır. 

     

 

MATEMATĠK 

 

Mart Ayında Yapılacaklar? 

 

 Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal 

sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde 

ederek isimlendireceğiz. 

 Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan 

kesirleri sayı doğrusunda göstereceğiz.  

 Eşit paydalı en çok dört kesri, büyükten 

küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. 

 Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten 

büyüğe doğru sıralayacağız. 

 Birçokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirleyeceğiz. 

 Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklayacağız. 

 Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapacağız. 

 Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklayacağız. 

 20.03.2017-24.03.2017 tarihleri arasında birinci yazılı sınav yapılacaktır. 

 

 

 

FEN BĠLĠMLERĠ 

 

Mart Ayında Yapılacaklar? 

 

 Geçmişten günümüze aydınlatma 

teknolojilerini araştıracağız.   

 Uygun aydınlatmanın ne demek olduğu ve 

nasıl yapılması gerektiği hakkında araştırma yapıp sunacağız. 

 Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışacağız.   



 Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke 

ekonomisi bakımından önemini araştıracağız.  

 Işık kirliliğinin nedenlerini sorgulayacağız.  

 Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin 

gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklayacağız. 

 Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üreteceğiz.        

 20.03.2017-24.03.2017 tarihleri arasında birinci yazılı 

sınav yapılacaktır. 

 

 

 

SOSYAL BĠLGĠLER 

 

Mart Ayında Yapılacaklar? 

 

 Teknolojik ürünlerin zaman içindeki değişimini 

araştıracağız.   

 Çevremizdeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine 

özgü ürünler tasarlayacağız. 

 Ünite sonu değerlendirme sorularını çözeceğiz. 

 İnsanların belli bir amaç çerçevesinde 

oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve 

grupları araştırıp ilişkilendireceğiz.  

 13.03.2017-17.03.2017 tarihleri arasında birinci 

yazılı sınav yapılacaktır. 

 

 

 

DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ 

 

Mart Ayında Yapılacaklar? 

 

 Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in Hz. 

Muhammed'e indirilmesi hakkında konuşacağız. 

 Kur‟an‟ın Hz. Muhammed‟e indiriliş sürecini bileceğiz. 

 Kur‟an‟ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili süreci 

açıklayacağız. 

 Kur‟an‟ın iç düzenine ilişkin ayet, sure ve cüzün anlamlarını 

kavrayarak Kur‟an‟dan bunlara 

ilişkin örnekler göstereceğiz. 

 Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark edeceğiz. 

 Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu 

kavrayacağız. 

 Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler vereceğiz. 

 27.03.2017-31.03.2017 tarihleri arasında birinci yazılı sınav yapılacaktır 

 

 



 

 

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ 

 

Mart Ayında Yapılacaklar? 

 

 Toplu taşıma araçlarını koruyalım 

konusunu işleyeceğiz.   

 Konu sonu etkinlik çalışmalarını 

yapacağız. 

 Değişik hava koşullarında hangi 

önlemlerin alınması gerektiğini 

konuşacağız. 

 Trafik kazalarının nedenlerini 

öğreneceğiz. 

 27.03.2017-31.03.2017 tarihleri 

arasında birinci yazılı sınav yapılacaktır. 

 

 

MĠND – LAB 

 

“Octi” ve “Checkers” oyunlarını oynayacağız. Sınıfta bu oyunların turnuvalarını düzenleyeceğiz. 

 
  

 

. 

 
 

 

 

 

 

 



ĠNGĠLĠZCE 

Üniteler: Unit 7 Orchestra Practice  

 

 

 

Kelimeler:  

Tambourine (tambur), triangle (üçgen zil), trumpet (trompet), drums (davullar), harp 

(arp), saxophone (saksofon), keyboard (klavye), violin (keman), guitar (gitar), instrument 

(enstrüman), musical (müzikal), concert (konser), conductor (kondüktör), snack (çerez, 

atıştırmalık), spot (farketmek), break (ara),  chaos (kaos), stuff (şey, eşya), lighthouse 

(deniz feneri), kids (çocuklar), junior (yaşça daha küçük olan), wolf (kurt), woodpecker 

(ağaçkakan), deer (geyik), boar (yaban domuzu), sunset (gün batımı), whole wide world 

(her yer), invite (davet etmek), clap (alkışlamak), alone (yalnız), sound (ses), loud (yüksek 

sesli), quiet (kısık sesli), high (yüksek), low (alçak), rubber band (lastik bant), bang 

(vurma, patırtı), cymbals (büyük zil), wind chime (rüzgar çanı), metal spoon (metal kaşık), 

fall asleep (uyuyakalmak), successful (başarılı),  

Expressions: „Enough is enough!‟ (Yeter!) 

Dilbilgisi Konuları:  

 Possessive Adjectives 

İyelik zamirleri ismin kime ait olduğunu belirterek, şahıs zamirlerine ait alt öğeleri yani 

nesneleri anlatmak için kullanılır. Ayrıca aidiyet, sahip olma bildirirler ve İngilizce‟de 

zamir (pronoun) sayısı kadar iyelik sıfatı vardır.   

Whose pencils are these?          Whose guitar is this?  

 These are my pencils.                 It’s my guitar.                   

                               

 

 

 

                   



 Possessive Pronouns  

 İyelik zamirleridir. Bir şeyin neye, kime ait olduğunu anlatır. 

Mart ayında, „Whose..?‟ kimin sorusu ile sahiplik sıfatları ve 

iyelik zamirleri konusu üzerinde duracağız.  

It’s yours.  / It’s hers.  /  It’s mine.  

 Relative Pronouns (who, which, when) 

İki cümleyi birleştirmek için ve genellikle anlatımda akıcılığı sağlamak için kullanılır.   

The instrument which she plays is the drum. 

The place where we go every week is concert.  

The man who played the piano was Elton John. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġarkılar: 

 The best sounds around 

 Musical Instruments 

 Lyricstraining.com ile sevdiğimiz şarkıları 

sözleri ile çalışacağız. 

 Gonoodle.com ile izle-yap dansları yapacağız. 

Proje&Etkinlik: 

 Her öğrenci sevdiği bir enstrümanı İngilizce dilinde tarihçesiyle tanıtacak. 

 İzledikleri İngilizce müzikali kendilerine örnek alarak, sınıf içinde gruplar halinde 

müzikal yazacak ve oynayacaklar. 

 Öğrenciler, arkadaşlarını gözlerinden, saçlarından, kıyafetinden ipuçları ile tanımaya 

çalışacak, oyun içinde „Whose..?‟  sorusuna cevap vererek cümleler kuracaklar. 



GÖRSEL SANATLAR  

Bu ay derslerimizde İtalyan sanatçı Guiseppe 

Archimboldo‟yu tanıyacağız. Archimboldo‟nun 

portrelerini inceleyerek dergilerden kestiğimiz 

resimlerle kolaj çalışması yapacağız.  

 

 

 

 

OYUN VE FĠZĠKSEL ETKĠNLĠKLER 

Çevreye ve bireysel farklılıklara saygıyı, oyun içerisinde 

karşılaştığımız problemleri çözmeyi, arkadaşlarımızla 

işbirliği içerisinde olmayı ve çocuk oyunların kurallarına 

göre uygulamayı öğreneceğiz. 

 

 

 

MÜZĠK 

Dördüncü sınıf öğrencilerimizle Mart ayında “İlkbahar Geldi” şarkısını öğrenerek baharı 

karşılayacağız. Öğrendiğimiz notaların yerlerini melodikamızda öğrenerek çeşitli etütler 

çalacağız. 18 Mart Çanakkale Zaferi‟ni anlatan “Çanakkale Türküsü” nü öğrenerek hep 

birlikte şarkı söyleme kurallarına uygun seslendireceğiz. Melodikamızla “Kışa Veda” 

şarkısını çalmayı öğreneceğiz. Keman ailesinin her bireyini görsel olarak tanıdıktan sonra 

işitsel olarak Quartet dinleyeceğiz ve izleyeceğiz. 

 

 

 

 

 

 

Dersimize destek olmak için öğrencimizle 

birlikte internetten Archimboldo‟nun 

eserlerini inceleyebilirsiniz.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kitap Önerimiz: 

 

Balkonda Yaz Tatili  

 

Yazan : Rusalka REH 

Yayın Evi: Final Kültür Sanat Yayınları 

Yaz tatilini evde geçirmek zorunda olan Pontus ile Lenka, evin büyük balkonunu 

gönüllerine göre dekore etmeye karar veriyorlar. İki kardeş ellerine geçen her şeyi 

oraya taşımaya başlıyor: minderler, minik bir melek heykeli, midye kabukları, bitkiler… Ve 

nihayet Balkonya kuruluyor! Artık başlarına taçlarını takıp kendi topraklarını yönetmeye 

başlayabilirler. Hem de karşı apartmandaki sevimli teyzenin Birleşik Salata Krallıklarıyla 

komşu ülkeler olarak! 

 

BELĠRLĠ 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) 

 


