
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  

NĠSAN AYI ÇALIġMA BÜLTENĠ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



. 

TÜRKÇE 

 

Nisan Ayında Yapılacaklar? 

 

ĠĢlenecek Metinler: Avcı ile Tavşan  (Şiir) – Yemelik Masallar 

– Rüyaların Sana Neler Anlatıyor?  (Serbest Okuma Metinleri) 

– Anadolu Üstüne (Bilgilendirici Metin) – Ülkemin Renkli 

Haritası (Öyküleyici Metin)  

 5N1K ve okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız.   

 Eylemler konusunu işleyeceğiz. 

 Cümlenin ögelerini öğreneceğiz. 

 Edat konusunu işleyeceğiz. 

 Okuduğumuz kitabın özeti çıkarma çalışması yapacağız. 

 Ünlü düşmesi konusunu işleyeceğiz. 

 10.04.2017-14.04.2017 tarihleri arasında ikinci yazılı sınav yapılacaktır. 

     

 

MATEMATĠK 

 

Nisan Ayında Yapılacaklar? 

 

 Zamanı ölçme problemleri çözeceğiz. 

 Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle 

tahmin edip birimleri sayarak tahminini kontrol 

çalışması yapacağız. 

 Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim 

kareleri kullanarak hesaplayacağız. 

 Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim 

karelerin sayısı olduğunu belirleyeceğiz. 

 Atatürk‟ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen 

yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklayacağız. 

 Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve 

milimetrenin kullanım alanlarını belirleyeceğiz. 

 Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-

kilometre arasındaki ilişkileri açıklayacağız.  

 Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle 

ifade edeceğiz. 

 Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir 

olduğunu belirteceğiz. 

 Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazacağız. 

 Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirteceğiz. 

 24.04.2017 – 28.04.2017 tarihleri arasında ikinci yazılı sınav yapılacaktır. 

 

 

 



 

FEN BĠLĠMLERĠ 

 

Nisan Ayında Yapılacaklar 

 

 Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini 

karşılaştıracağız.                                                                                                       

 Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve 

olumsuz etkilerini araştırıp sunacağız.  

 Ses kirliliğinin nedenlerini sorgulayacağız.         

 Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerini açıklayacağız.    

 Mikroskobun işlevini öğreneceğiz. 

 Mikroskobun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini 

araştıracağız. 

 Okul laboratuvarında mikroskobik canlıların varlığını 

fark edip mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemleyaceğiz. 

                                                                                           

 

 

 

SOSYAL BĠLGĠLER 

 

Nisan Ayında Yapılacaklar? 

 

 İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve 

grupları araştırıp ilişkilendireceğiz.  

 Okulda, eğitim ve öğretim kavramları arasındaki bağlantıyı kavrayacağız. 

 Okullardaki eğitsel kulüp çalışmalarının 

özellikleri ve yapılan sosyal etkinlik 

çalışmaları hakkında konuşacağız.  

 Ünite sonu değerlendirme sorularını 

çözeceğiz. 

 Yerel yönetim birimleri hakkında bilgi 

sahibi olacağız. 

 17.04.2017-21.04.2017 tarihleri arasında 

ikinci yazılı sınav yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ 

 

Nisan Ayında Yapılacaklar 

 

 Sevginin Allah tarafından insanlara 

verilen bir nimet olduğunu kavrayacağız. 

 Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler 

vereceğiz. 

 Dostluk ve kardeşliğin temelinin sevgi 

olduğunun önemine değineceğiz. 

 İslam dininin öğütlerini öğreneceğiz. 

 Ünite sonu değerlendirme sorularını 

çözeceğiz. 

 Ailenin önemine değineceğiz. 

 Okulistik eğitim portalından konu anlatımlarını izleyip etkinlikleri yapacağız. 

 

 

 

 

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ 

 

Nisan Ayında Yapılacaklar 

 

 Trafik kazalarının nedenlerini 

öğreneceğiz. 

 Kaza anında kimlerden yardım istememiz 

gerektiğini öğreneceğiz.   

 Kimlerin ilk yardım uygulaması gerektiğini 

öğreneceğiz. 

 Konu sonu etkinliklerini yapacağız. 

 

 

MĠND – LAB 

 

 

"Checkers" ve "Squeeky" oyunlarını oynayacağız. 

Aynı zamanda "Checkers" oyununun turnuvasını 

düzenleyeceğiz. Bu oyunları oynarken planlama ve 

yönetimin önemi, çok yönlülük gösteren kararlar 

alma, kaynakları yönetme becerilerini kullanacağız. 

 
 

 

  



ĠNGĠLĠZCE 

Üniteler: Unit 8 In the Planetarium  

Kelimeler:  

Planetarium (gökevi), planet (gezegen), rocket (roket), UFO (ufo), star 

(yıldız), comet (kuyruklu yıldız), telescope (teleskop), astronaut (astronot), moon 

(ay),  space (uzay), station (istasyon), something (bir şey), someone (biri), far away(uzak), whizz 

(vınlamak, vızıldamak), spaceship (uzay gemisi), outer space (uzay boşluğu), trail (iz), alien 

(uzaylı), spacesuit (uzay kıyafeti), carefully (dikkatlice), quietly (sessizce), slowly (yavaşça), badly 

(kötü bir şekilde), quickly (hızlıca), poem (şiir), trick (hile), let us out (çıkar bizi buradan), trouble 

(bela), trap (tuzak), surfer (sörfçü), snake charmer (yılan oynatıcısı), flag (bayrak), banner 

(pankart, afiş), both (ikisi de), shake hands (el sıkışmak), Neptune (Neptün), Mercury (Merkür), 

Venus (Venüs), Jupiter (Jüpiter), Saturn (Satürn), Earth (Dünya), Mars (Mars), Uranus (Uranüs), 

solar system (Güneş sistemi), orbit (yörünge), far (uzak), further (daha uzak), furthest (en uzak), 

diameter (çap), distance (uzaklık), object (nesne, obje), first (ilk olarak), then (sonra), after that 

(ondan sonra), finally (sonunda) 

Dilbilgisi Konuları:                                       

 Relative Pronouns (who, which, when) 

İki cümleyi birleştirmek için ve genellikle anlatımda akıcılığı sağlamak için 

kullanılır.  Yeni ünitemizde de bu konuyu tekrar edeceğiz. 

A: It’s something which you use to look at the stars.        B: It’s a telescope! 

A: It’s someone who travels space.            B: It’s an astronaut! 

 Simple Future Tense: „will‟  (Gelecek zaman) 

Simple Future Tense kullanılan gelecek zaman cümlelerinde herhangi bir planlama veya kesinlik 

yoktur. Gelecekte şartlardan dolayı meydana gelecek eylemlerden bahsedilirken kullanılır. Daha 

önceden planlanmış ve kesinleşmiş eylemler için değil, konuşma anında, gelecekle ilgili herhangi bir 

karar verildiğinde, „will‟ future tense kullanılır. 

A: What will you be when you grow up?      B: I’ll be an astranut and I’ll visit the moon. 

A: What will you be when you get older?   B: I’ll be a zookeeper and I’ll look after lions. 

 

 



 Adverbs (Zarf)  

Zarflar fiilin anlamına katkıda bulunur, eylemi tanımlar. Bir şeyin nasıl yapıldığını gösterir.  

He hurt his head badly.   She left the house quickly.   We did our homework carefully. 

 Imperatives (Emir cümleleri) 

Emir bildiren cümlelerdir. 

Put your book on your head carefully.  Walk the door slowly,  Sing a song loudly.  

 Connectors (Bağlaçlar) 

Cümleler arası anlam bütünlüğünü sağlamak ve olay akışını düzenlemek amacıyla kullanılan 

kelimelerdir. 

First we looked carefully out of the window. Then we put on our spacesuits. After that we 

opened the door. Finally we walked down the ladder to the moon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġarkılar: 

 Space Song 

 Jobs Song 

 We‟re Going to the Moon 

 Lyricstraining.com ile Katy Perry- E.T. 

şarkısını çalışacağız. 

Proje&Etkinlik:  

 „Jetsons‟ (Jetgiller) çizgi filminden bir bölüm izleyecekler. 

 Gezegenler ile alakalı grup çalışması poster hazırlayacaklar. 

 Bir uzaylı ile karşılaştıklarını varsayarak, uzaylıya soracakları  

soruları ve cevapları yazarak röportaj hazırlayacaklar. 

 Uzaylı arkadaşına mektup yazacaklar.  

 Poster ya da scrapbook defterlerine uzay temalı sayfa oluşturacaklar. 

 „E.T.‟ filmini İngilizce izleyecekler. 

 



23 NĠSAN 

Sanki her tarafta var bir düğün. 

Çünkü, en şerefli en mutlu gün. 

Bugün yirmi üç Nisan, 

Hep neşeyle doluyor insan. 

 

İşte, bugün bir meclis kuruldu, 

Sonra hemen padişah kovuldu. 

Bugün yirmi üç Nisan, 

Hep neşeyle doluyor insan. 

 

Bugün, Atatürk‟ten bir armağan, 

Yoksa, tutsak olurduk sen inan. 

Bugün yirmi üç Nisan, 

Hep neşeyle doluyor insan. 

 

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Nisan ayında İtalyan ressam Amedeo Modigliani‟nin hayatını ve 

eserlerini inceleyeceğiz. Modigliani‟nin resimlerinden yola çıkarak bir 

portre çalışması yapacağız.  

 

 

 

 

OYUN VE FĠZĠKSEL ETKĠNLĠKLER 

Milli bayramlar için hazırlanan etkinliklerin çalışmalarını birlikte 

yapacağız.  Teori ve uygulamalı anlatım ile atletizm, basketbol, futbol, 

voleybol, hentbol branşlarını öğreneceğiz.  Gruplara ayrılarak 

öğrendiğimiz branşları takım ve iş birliği içerisinde, kuralları ile 

oynayacağız. 

 

 

MÜZĠK  

Dördüncü sınıf öğrencilerimizle Nisan ayında 

değişik ritmlerde şarkılar dinleyerek bedensel 

ritmik çalışma yapacağız. “23 Nisan” adlı şarkıyı 

öğrenerek günün anlam ve önemini daha iyi 

kavrayacağız. Melodika çalışmalarımıza devam 

edeceğiz. “Orman” şarkısını öğrenerek koroyla 

birlikte şarkı söyleme kurallarını tekrar 

hatırlayacağız.  

 

 

Dersimize destek olmak için likteki çizgi filmi öğrencimizle birlikte 

izleyebilir, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ-_zojKFos  

https://www.youtube.com/watch?v=pZ-_zojKFos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kitap Önerimiz: 

 

 

Damdaki Kedi 

Yazar: Grazia Ciavatta 

Hiç tanımadığı bir yerde kaybolup yapayalnız kalan Kedicik telaşla bir çatıya 

sığınır. Fakat yükseklik korkusu nedeniyle bir daha aşağı inemez ve bu garip 

yerde kapana kısılır. Onun yardım isteyen miyavlamalarını işiten ; iyi yürekli 

Martina ise evinin balkonundan ona yemek vermeye başlar ve böylece 

uzaktan da olsa aralarında sıcak bir arkadaşlık ilişkisi gelişir. Şimdi 

Kedicik'in korkularıyla yüzleşmesi ve özgürlüğe doğru bir adım atması 

gerekmektedir... 

 

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR 

Sağlık Haftası 10- 14 Nisan 

Turizm Haftası 15 – 22 Nisan 

Okulumuzun Kuruluşu 18 Nisan 

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı23 Nisan 


