
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  

ġUBAT AYI ÇALIġMA BÜLTENĠ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

etkinliklerimizi 

Facebook 

sayfamızdan takip 

edebilirsiniz! 



TÜRKÇE 

 

ġubat Ayında Yapılacaklar: 

 

ĠĢlenecek Metinler: Bir Şişe Petrol (Dinleme Metni) - İnsan ve Söz (Bilgilendirici Metin) - 

Eskici (Öyküleyici Metin) - Halay (Şiir) 

 5N1K ve okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız. 

 Atasözü, deyim ve özdeyişler konusunu işleyeceğiz. 

 Adı niteleyen kelimeleri öğreneceğiz. 

 İsmin yerini tutan kelimelere örnekler vereceğiz. 

 Yunus Emre'nin hayatını araştıracağız. 

     

 

 

MATEMATĠK 

 

ġubat Ayında Yapılacaklar: 

 

 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  tahmini işlem sonucuyla 

karşılaştıracağız. 

 Bölme işlemi gerektiren problemler çözeceğiz. 

 Ağırlık ölçme birimlerini öğreneceğiz. 

 Tartma problemleri çözeceğiz. 

 Sıvıları ölçme birimlerini öğreneceğiz.   

 

 

FEN BĠLĠMLERĠ 

 

ġubat Ayında Yapılacaklar: 

 

 Saf madde ve karışımları 

öğreneceğiz.                

 Karışımları ayırma yöntemlerini 

öğreneceğiz.   

 "Önce karıştır, sonra ayır" 

deneyini yapacağız. 

 Geçmişten günümüze aydınlatma 

teknolojilerini araştıracağız. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOSYAL BĠLGĠLER 

 

ġubat Ayında Yapılacaklar: 

 

 Mesleklerin hangi 

ihtiyaçlardan 

doğduğunu 

araştıracağız. 

 Teknolojik ürünleri kullanım alanlarına göre sınıflayacağız.   

 İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını tanıyacağız.   

 Teknolojik ürünlerin zaman içindeki değişimlerini araştıracağız. 

 

 

 

DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ 

 

ġubat Ayında Yapılacaklar: 

 

 

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

vereceğiz. 

 Kevser suresinin anlamını öğreneceğiz. 

 Ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. 

 Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirilmesi hakkında 

konuşacağız. 

 

 

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ 

 

ġubat Ayında Yapılacaklar: 

 

 Taşıtlara biniş ve taşıtlardan iniş kurallarını öğreneceğiz. 

 Yolculuk sırasında uyulması gereken kurallara örnekler vereceğiz. 

 Toplu taşıma araçlarını koruyalım konusunu işleyeceğiz. 

 

 

MĠND – LAB 

 

Yıllık plana uygun olarak oyunlar oynanmaya devam edecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

                           

ĠNGĠLĠZCE 

Üniteler: Unit 6 Mythical Beasts  

Kelimeler:  

Mytical (efsanevi), beast (yaratık), tail (kuyruk), horn (boynuz), back 

(sırt), skin (deri), scales (pullu deri), fur (kürk), claw (pençe), paw 

(pati), wing (kanat), neck (boyun), feathers (kuş tüyü), tongue (dil), 

dinosaur (dinozor), myth (mit, efsane),  meat-eater/carnivorous 

(etçil), plant-eater/herbivorous (otçul), strange (tuhaf, yabancı), 

million (milyon), Earth (yeryüzü), tractor (traktör), stone (taş), Pegasus (kanatlı at), the 

Sphinx (Sfenks), mermaid (deniz kızı), unicorn (boynuzlu at), the Phoenix (zümrüdü anka 

kuşu), centaur (insane başlı at), human (insan),trap (tuzak), forever 

(daima), ladder (merdiven),  treasure chest (hazine sandığı), 

protection (koruma), predator (yırtıcı hayvan), prey (av, kurban), to 

survive (hayatta kalmak), poison (zehir), poisonous (zehirli),  weapon 

(silah), speed (hız), porcupine/hedgehog (kirpi), spike (diken), 

chemicals (kimyasallar), dart frog (zehirli kurbağa), owl (baykuş), 

eagle (kartal), mice (fareler), skunk (kokarca), unusual (olağandışı), 

decision (karar), full stop (nokta), capital letter (büyük harf), lower-

case letter (küçük harf) 

 

Dilbilgisi Konuları:  

 Comparatives and Superlatives (Mukayese Sıfatları) 

Sıfata ‘daha’ ya da ‘en’ niteliği kazandıran ‘-er’ /  ‘more’  ya da ‘est’ / ‘most’  eklenmesi ile 

oluşan yapılardır. Karşılaştırma yapmak için kullanılır. 

The biggest dinosaur was longer than 10 cars. 

En büyük dinozor10 arabadan daha uzundu. 

Is Jurassic Park the best dinosaur film of all time? 

Jurassic Park tüm zamanların en iyi dinozor filmi midir? 

 



 ‘Look like’ 

 Dış görünüşünü ilgilendiren sorular sorarken kullanılır ve sıfatlar ile cevap verilir. 

What does a unicorn look like? 

It looks like a white horse, but it has got a big horn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ġarkılar: 

 The most beautiful dinosaur 

 Lyricstraining.com ile sevdiğimiz şarkıları 

sözleri ile çalışacağız. 

 Gonoodle.com ile izle-yap dansları yapacağız. 

Proje&Etkinlik: 

 Kendi efsanevi yaratıklarını çizip, anlatacaklar. 

 Dinazorları araştırıp, Jurassic Park filmi ve İngiltere’deki Dinasour Museum  ve 

İstanbul’daki Jurassic Land hakkında bilgi toplayacaklar. 

 Hayvanların fiziksel özellikleri ile savunma yöntemleri hakkında sunum yapacaklar. 



 

GÖRSEL SANATLAR  

Şubat ayında ressam Albrect Dürer’in hayatını ve 

eserlerini inceleyeceğiz. Dürer’in hayvan çizimlerinden 

yola çıkarak hayvanlar konulu resim çalışması yapacağız. 

Pastel boya kazıma tekniğini uygulama ile öğreneceğiz.  

 

 

 

OYUN VE FĠZĠKSEL ETKĠNLĠKLER 

Kendimizin  ve arkadaşlarımızın oyun ve fiziki 

etkinliklerdeki performansını  değerlendirmeyi 

öğreneceğiz. Kişisel ve genel alanımızı öğreneceğiz. 

Spor dalları hakkında bilgi edineceğiz. Becerimizi 

geliştirecek eğitsel oyunlar öğreneceğiz.  

 

 

 

MÜZĠK 

 

Dördüncü sınıf öğrencilerimizle şubat ayında 

öğrenmiş olduğumuz şarkıların notalarını 

okuyarak solfej eğitimine başlayacağız. Yeni 

enstrümanımız olan melodikayı tanıdıktan sonra 

öğrendiğimiz şarkıları enstrümanımızla 

çalacağız. 

 

 

 

 

Dersimize destek olmak için öğrencimizle birlikte internet 

ve kitaplardan Dürer eserlerini inceleyebilirsiniz.  



 

 

 

 

 

 

Kitap Önerimiz: 
 

FEDOR AMCA 

Yazar: Eduard Uspenski 

 

 

 

 

Kitabın ismi şaşırtmasın sizi çünkü Fedor Amca daha altı yaşında küçücük bir çocuk. 

Fedor Amca hayvanları o kadar çok sever ki bir gün kedi Tayfa'yla tanışır. Ama bu 

sıradan bir kedi değildir. O konuşabilen bir kedidir. Fedor Amca, Tayfa ile arkadaş 

olur ve onu eve götürür. Ama annesi Tayfa'nın evlerinde yaşamasına izin vermez. 

Fedor Amca da bunu üzerine evi terk eder. Kediyle birlikte Süt Kesiği adlı bir köye 

giderler. Bu köyde konuşan köpek Topaç'la tanışırlar. Üç arkadaş bir eve yerleşirler 

ve birlikte yaşamaya başlarlar. Böylece macera başlar. 
 

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR 

Sivil Savunma Günü (28 Şubat) 
 


