
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  

OCAK AYI ÇALIġMA BÜLTENĠ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



 

TÜRKÇE 

 

Ocak Ayında Yapılacaklar 

 

ĠĢlenecek Metinler: Pazar Yeri (Öyküleyici Metin) - Şemsiye (Şiir) - Bir Şişe Petrol (Dinleme 

Metni) 

 5N1K ve okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız. 

 Adı niteleyen kelimeleri öğreneceğiz. 

 İsmin yerini tutan kelimelere örnekler vereceğiz. 

 Paragrafta anlamla ilgili soru çözümü yapacağız.      

 02.01.2017 - 06.01.2017 tarihleri arasında üçüncü yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 

 

MATEMATĠK 

 

Ocak Ayında Yapılacaklar 

 

  Çarpma işlemi gerektiren problemler çözeceğiz.   

 Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara 

bölme işlemi yapacağız. 

 Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 

100 ve 1000 ‘e kısa yoldan böleceğiz. 

 Bir bölme işleminin sonucunu tahmin edip ve tahmini işlem 

sonucuyla karşılaştıracağız. 

 Bölme işlemi gerektiren problemler çözeceğiz. 

 09.01.2017 - 13.01.2017 tarihleri arasında üçüncü yazılı 

yoklama uygulanacaktır. 

 

 

FEN BĠLĠMLERĠ 

 

Ocak Ayında Yapılacaklar 

 

 Maddelerin ısı etkisiyle hal 

değiştirebileceğine yönelik deney yapıp sonuçlarını 

yorumlayacağız. 

 Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki 

farkları açıklayacağız.   

 Günlük yaşamında sıklıkla kullandığımız  

maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak  aralarındaki farkları 

açıklayacağız. 

 Sıcaklık ölçme etkinlikleri, "Mum yanmadan erir mi?" ve "Önce karıştır, sonra ayır" 

deneylerini yapacağız. 

   09.01.2017 - 13.01.2017 tarihleri arasında üçüncü yazılı yoklama uygulanacaktır. 

 

 

 

 



 

SOSYAL BĠLGĠLER 

 

Ocak Ayında Yapılacaklar? 

 

 İstek, ihtiyaç ve kaynak kavramlarına değineceğiz. 

 İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı belirtip istek - 

ihtiyaç tablosu oluşturacağız. 

 Bilinçli tüketicinin özelliklerini öğreneceğiz. 

 Kullandığımız bazı ürünlerin üretim, tüketim ve 

dağıtım ağını oluşturacağız.   

 Mesleklerin hangi ihtiyaçlardan doğduğunu 

araştıracağız. 

 02.01.2017 - 06.01.2017 tarihleri arasında üçüncü yazılı yoklama uygulanacaktır.  

 

 

DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ 

 

Ocak Ayında Yapılacaklar 

 

 

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

açıklayacağız. 

 Hz. Muhammed’in aile büyüklerini tanıyacağız. 

 Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi sahibi olacağız. 

 Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler 

vereceğiz. 

 

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ 

 

Ocak Ayında Yapılacaklar 

 

 Yaya kaldırımı olmayan yollarda uyulması gereken 

kuralları öğreneceğiz.  

 Taşıtlara iniş ve biniş kurallarına örnekler 

vereceğiz. 

 

 

 

MĠND – LAB 

 

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

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

 

 

 

  



ĠNGĠLĠZCE 

Üniteler: Unit 5 Police!  

Kelimeler:  

Hair (saç), face(yüz), dark (koyu), blonde (sarışın), fair (düz), curly 

(kıvırcık), beard (sakal), moustache (bıyık), scar (yara izi), cheek 

(yanak), criminal (suçlu), stupid (aptal, şaşkın), policeman (polis), 

mysterious (gizemli), terrible (berbat), juicy (sulu), delicious 

(lezzetli), frightening (korkutucu), mean (kaba), enemy (düşman), 

seed (tohum), grow out (yetişmek, büyümek), honest (dürüst), 

novel (roman), to steal (çalmak) murder (cinayet), to rob (hırsızlık yapmak), 

bracelet (bileklik), to create (oluşturmak, yaratmak), science-fiction (bilim-kurgu), 

historical (tarihsel), short story (kısa öykü), investigate (araştırmak), adventure 

(macera), funny (komik), comics (karikatür), poem (şiir) 

 

Ekstra Kelimeler:  

Chin (çene), eyebrows (kaşlar), eyelashes (kirpikler), round (yuvarlak), sharp (keskin), 

thick (kalın), thin (ince), pointed (sivri) 

 

Dilbilgisi Konuları:  

 ‘Used to’ 

Geçmişte yapılan fakat artık yapılmayan alışkanlıkları, tekrarlanan eylemleri, durumları, 

eskiden yapmaya alıştığımız davranışları ifade eder. 

He used to (be a police officer). 

She used to (have curly hair). 

 ‘Had to’ 

 Geçmişte kalmış bir zorunluluktan bahsederken kullanılır. 

We had to (wear a uniform). 

We had to (be really careful). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ġarkılar: 

 Who are you? 

 Lyricstraining.com ile sevdiğimiz şarkıları 

sözleri ile çalışacağız. 

 Gonoodle.com ile izle-yap dansları yapacağız. 

Proje&Etkinlik: 

 Guess Who? (Bil Bakalım Kim?) oyununu oynayacaklar. 

 Who is the thief? (Hırsız kim?) oyununu oynayacaklar. 

 3. İngilizce sınavı olacaklar. 



 

GÖRSEL SANATLAR  

Ocak ayında sanat derslerimizde 

Fransız ressam Henri Rousseau ile 

tanışacağız. Rousseau’nun egzotik orman 

resimlerine inceledikten sonra kendi 

ormanımızı resimleyeceğiz. Sanat 

mesleklerinden tekstil tasarımı 

hakkında bilgi sahibi olacağız ve dokuma 

çalışması yapacağız.  

  

 

 

 

OYUN VE FĠZĠKSEL ETKĠNLĠKLER 

Hareket becerilerimizi ve nesne kontrolümüzü arttırmak için nesneleri 

fırlatma, yakalama, vurma, uzun saplı araçla vurma çalışmaları yapacağız. 

Takım oyunları oynayarak işbirlikçi ve rekabete dayalı oyunlar arasındaki 

farkı yaşayacağız. Kendimizin ve arkadaşlarımızın performanslarını 

değerlendirmeyi öğreneceğiz.  

 

MÜZĠK 

Dördüncü sınıf öğrencilerimizle Ocak ayında kendi enstrümanımızı (parmak davulu) yapacağız. 

Daha sonrasında kendi yaptığımız enstrümanlarla öğrendiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Bir dönem 

boyunca yaptığımız çalışmaları hatırlamak ve pekiştirmek için dönemin son dersinde genel tekrar 

yapacağız. 

 

 

, 

 

 

 

Dersimize destek olmak için öğrencimizle birlikte internet ve kitaplardan 

Henri Rousseau eserlerini inceleyebilir, kendi görüşlerinizi  paylaşarak 

resimler hakkında düşünmesini sağlayabilirsiniz.  



BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR 

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak 

ayının ikinci haftası) 

 

 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 

Saat Canavarı 
 

Yazan : Miyase Sertbarut 

 
Tik tak, tik tak!.. 

“Kendimi bildim bileli saatlere ilgim var. Kendimi bilmeden önce de varmış, yani 

bebekken… O günlerden söz edenler, saati olmayanların kucağına gitmediğimi, beni 

kucaklarına alabilmek için bir saatin sürekli bilekten bileğe aktarıldığını anlatırlar.” Ben 

kim miyim? Ben bir saat canavarıyım… 


