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TÜRKÇE 

 
Aralık Ayında Yapılacaklar: 

 

İşlenecek Metinler:  

Akıllı Güvercin Matuka 

Kaşağı (SOM) 

Küçük Mucitler 

İcat Nasıl Yapılır? 

Robotların Efendisi :Cezeri 

En Büyük Takım Bizi Takım 

20.12.2018 Tarihinde İkinci Yazılı Yoklama Yapılacaktır. 

✓ Atasözü Ve Deyimlerle çalışacağız 

✓ Görsel Okuma Görsel Sunu yapacağız 

✓ Afiş Hazırlayacağız 

✓ Öykü Haritası çıkaracağız 

✓ Parağraf Çalışmaları yapacağız 

✓ Konu Ana Fikir Ve Yardmcı Fikir bulma çalışmları yapacağız 

✓ Noktalama İşaretleri Konusunu İşleyeceğiz. 

✓ Paragrafta Anlamla İlgili Soru Çözümü Yapacağız.          

✓ Ad Ve Adın Durumları Konusunu İşleyeceğiz. 

         Kelime Türetme Çalışmaları Yapacağız. 

 

MATEMATİK 

 
    Aralık Ayında Yapılacaklar: 

✓ Toplama çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler Çözeceğiz. 

✓ Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Çalışmaları Yapacağız. 

✓ Çarpımı En Çok Beş Basamaklı Doğal Sayı Olacak. 

✓  Şekilde, İki Doğal Sayıyla Çarpma İşlemini Yapacağız. 

✓ Çarpma İşlemi Gerektiren Problemler Çözeceğiz. 

 

FEN BİLİMLERİ 
 Aralık Ayında Yapılacaklar: 

✓ Kuvvetin Cisimler üzerinde Etkileri       

✓ Kuvvetin Duran ve Hareketli Cisimler Üzerindeki Etkisi      

✓ Kuvvetin Şekil Değiştirici Etkisi 

✓ Mıknatısların uyguladığı Uyguladığı Kuvvet    

✓ Mıknatısın Özellikleri   

25 .12.2018 Tarihinde İkinci Yazılı Yoklama Yapılacaktır. 
Fen bilgisi deney: Kuvvet ölçümleri ve özellikleri konulu deneyler yapılacaktır.                                                                                                                                              
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SOSYAL BİLGİLER 
 

Aralık Ayında Yapılacaklar:  

    

✓ Yer Tarifi Yapalım. 

✓ Çevremizde Neler Var? 

✓ Yön bulma yöntemlerini öğrenip bu 

yöntemlerle yönümüzü bulacağız. 

✓ Hava Durumu - Yaşadığımız  Yer 

✓ Doğal Afetlere Hazırlıklı olalım 

✓ Hayatımızdaki teknolojiyi inceleyeceğiz 

✓ 21.12.2018 Tarihinde İkinci Yazılı 

Yoklama Yapılacaktır. 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
 

Aralık Ayında Yapılacaklar: 

 

✓ Ünitemizi değerlendireceğiz. 

✓ Güzel Ahlak, 

✓ Din Güzel Ahlaktır 

✓ İnsan İlişkilerinin Temeli 

✓ Fatiha suresinin anlamını öğreneceğiz. 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ 
 

Aralık Ayında Yapılacaklar: 

  Ulaşım Araçlarının Özellikleri 

✓ Geçiş Üstünlüğü Olan Araçlar. 

✓ Trafikle ilgili Kurumlar 

✓ Trafikle ilgili Meslekler 

✓ 13. 12. 2018 Tarihinde İkinci 

Yazılı Yoklama Yapılacaktır.                                                                                                                                                  

 

 

 



İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 

 
✓ Birlikte Yaşama Kültürü 

✓ Adalet Ve Eşitlik 

✓ Farklılıklara Saygı 

✓ Adalet ve Eşitlik 

✓ 07.12.2018tarihinde ikinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 

MİNDLAB 

✓ Alıştırmalar 

✓ Olimpiyat dersine giriş 

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

kaynakları yönetmek üzere hareket etme becerilerini kullarak "Quoridor" 

oyununu oynayacağız. 

✓ Turnuva 

KODLAMA 

İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimizle, kodlama dersinde iPad’leriyle kendi yaş 

gruplarına uygun RunMarco, SpriteBox, Scratch JR vb. kodlama uygulamalarını 

kullandılar. Daha önce gördükleri uygulamalarda yeni özellikler keşfettiler, Run 

Marco uygulamasında sıralı işlemleri ve gidiş yolunu belirlemeyi öğrendiler. Sprite 

Box uygulamasında hem eğlendiler hem de döngülerin ne olduğunu ve nasıl 

kullanılacağını öğrendiler. Apple- KeyNote uygulamasına giriş yapıldı. 

Apple- iPad platformunda 4.sınıf öğrencilerimizle, Apple’ın KeyNote 

uygulamasına odaklanacağız ve öğrencilerimiz kendi seçtikleri herhangi bir konu 

hakkında sunularını yapacaklar, sunum yapma kriterlerini öğrenecekler.  



 İNGİLİZCE  
 

        ENGLISH: ISLANDS 6 COURSE 

UNITS - Üniteler: UNIT 3 Wild Life Park Student’s 

& Activity Book 

NEW VOCABULARY - Kelimeler: shopping centre 

(alışveriş merkezi), post office (postane), cinema 

(sinema), chemist (kimyacı), newsagent (gazete satıcısı), 

college (üniversite), circus (sirk), factory (fabrika), 

theatre (tiyatro), letter (mektup), university (üniversite), airport (havaalanı), bookshop 

(kitabevi), fire station (yangın istasyonu), police station (polis karakolu), railway station 

(tren istasyonu), bus stop (otobüs durağı), guest house (konuk evi), stadium (stadyum), 

underground (yeraltı), volunteer (gönüllü), library (kütüphane), care (önem vermek), 

careful (dikkatli), easy (kolay), recipe (yemek tarifi), dangerous (tehlikeli), strange 

(tuhaf), population (popülasyon), busy (meşgul), floor (kat, zemin), building (bina), 

museum (müze), interesting (ilginç), autobiography (otobiyografi), memory (hatıra), 

island (ada), adventure (macera), habits (alışkanlıklar), flexible (esnek)  

 

TOPICS - KONULAR  

Offers, possessions, location, functions, features, household 

objects, location, time (past) 

TARGET LANGUAGE 

           How do you get to the swimming pool? 

▪ Turn left at the corner, then go straight ahead. 

▪ The swimming pool is in the sports centre, at the end of the building. 

▪ I want to go to the park. 

▪ He/She has to go to the library. 

▪ She needs to get the underground. 



▪ If you walk to the park, you will find the shop at the end of the street. 

▪ If she needs to go to the library, she should/needs to go by bus. 

GRAMMAR & STRUCTURES 

Blend Words 

(-ful    -ly) 

friend    -> friendly 

strange -> strangely 

easy      -> easily 

care      -> careful 

careful -> carefully 

quick     -> quickly 

play      -> playful 

live       -> lively  

happy   -> happily  

 

Examples: 

The city is very colourful. 

She drove very dangerously in the neighbourhood. 

They welcomed me so warmly into their home. 

She is very thankful for the theatre tickets. 

I learnt the recipe very easily. 

I’m so forgetful! I need to go to the bookshop. 

 

RECEPTIVE LANGUAGE: near, behind, steps, next to, straight ahead, at the end of, in 

front of, street, road, cross, catch the bus, get a train, walk, get a taxi, ride a bicycle, 

drive a car, bookshop, rescue, destroy, left, right, urban, rural, population, east, west, 

north, south, harbour, cave, building, island, go by, watch, forever, sunset, noisy, quiet 

PROJECTS AND ACTIVITIES - Proje ve Aktiviteler:  

‘Our Town’ (Benim şehrim maketi) 



STORIES (Hikayeler)  

What’s Flo doing?, Island Adventure: Chapter 3, Home Alone (movie), Grinch Film 

(movie) 

Öğrencilerimizi haftanın 4 günü günlük 30 dakika olmak üzere Rosetta Stone 

çalışması için teşvik etmeyi unutmayalım. 

ENGLISH: SKILL BOX FOR MOVERS COURSE 

Units - Üniteler: 

Unit 6 - Food and Drink  

Unit 7 - Clothes 

Unit 8 – School 

 

New vocabulary - Kelimeler: 

Unit 6: apple, banana, beans, bowl, bread, breakfast, burger, cake, candy, carrot, 

cheese, chicken, chips, chocolate, coconut, coffee, cup, dinner, drink, egg, fish, fries, 

fruit, grapes, ice cream, juice, kiwi, lemon, lime, lunch, mango, meat, milk, onion, orange, 

pasta, peas, pear, pie, pineapple, plate, potato, rice, salad, sandwich, sausage, soup, 

supper, sweets, tomato, vegetables, water, watermelon 

Unit 7: bag, boots, cap, coat, dress, glasses, hat, jacket, jeans, shirt, shoes, shorts, 

skirt, socks, sweater, trousers, t-shirt, watch 

Unit 8: alphabet, answer, ask, board, book, classroom, close, colour, computer, correct, 

cross, cupboard, desk, door, find, floor, homework, internet, know, learn, lesson, letter, 

line, listen, look, mistake, number, open, page, paragraph, pen, pencil, picture, 

playground, question, read, ruler, sentence, sit, spell, stand, story, teacher, tell, test, 

text, tick, understand, wall, window, word, write 

 

Topics covered - Konular: 

Unit 6: Categorising food, Food preferences, describing where food comes from, 

describing meals, Using partitive and collective nouns, Stories about food, Food culture   

Unit 7: Identifying clothes, Describing the practical uses of accessories, Describing 

outfits, Stories about clothes  

Unit 8: Describing the practical uses of classroom objects, using past simple irregular 

verbs, describing school routines, Recalling events at school 



GERMAN - ALMANCA 

THEMEN – KONULAR 

Zahlen (sayılar) 

Monate (aylar)   

Familie (aile)               

WORTSCHATZ (kelime bilgisi)  

0 (null), 1 (eins), 2 (zwei), 3 (drei), 4 (vier), 5 (fünf), 6 (sechs), 7 (sieben), 8 

(acht), 9 (neun) 10 (zehn), 11 (elf), 12 (zwölf), 13 (dreizehn), 14 (vierzehn), 15 

(fünfzehn), 16 (sechzehn), 17 (siebzehn) ,18 (achtzehn), 19 (neunzehn), 20 

(zwanzig) 

Januar(ocak), Februar (şubat),  März (mart),  April (nisan),  Mai (mayıs),  Juni 

(haziran),   Juli (temmuz), August (ağustos), September (eylül), Oktober (ekim), 

November (kasım), Dezember (aralık)  

Mama (anne), Papa (baba), Opa (büyükbaba), Oma (büyükanne), Schwester (kız 

kardeş), Bruder (erkek kardeş) 

 

      ZIELSPRACHE  

Wie ist deine Telefonnummer?   (senin telefon numaran nedir?)  

Meine Telefonnummer ist …... (benim telefon numaram…) 

Wie alt bist du? ( sen kaç yaşındasın?)      

Ich bin ……… Jahre alt. (ben ……. yaşındayım.) 

Welchen Monat haben wir? ( hangi aydayız?) 

Wir haben Dezember.   (Aralık ayındayız.) 

Wann hast du Geburtstag? (doğum günün ne zaman?) 

Mein Geburtstag ist am 17. März. (benim doğum günüm 17Martta.)  

LIED (ŞARKI) 

Numbers Song in German - Zahlenlied.   

https://www.youtube.com/watch?v=KO9DAnw39do 

 



GÖRSEL SANATLAR 

 

 

 

 

 

 

 

MÜZİK 

        
        
     Sınıf öğrencilerimizle Aralık  ayında  
“Halay ve yeni yıl  ” adlı şarkıları öğreneceğiz. 
Melodika çalışmaları yapacağız. 
 

 

 

  OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aralık ayında sanat derslerimizde grafik tasarım hakkında bilgi 

edineceğiz ve kendi 2017 takvimlerimizi tasarlayacağız. Ünlü 

ressam Burhan Doğançay’ı müzesindeki eserleri inceleyerek 

tanıyacağız, soyut resim terimini öğrenecek ve gezi sonrası 

çalışma olarak soyut resimler yapacağız 

 

        Bu ay ki etkinliklerimize jimnastik 

hareketleri ile devam edeceğiz. Amut 

durma , mum duruşu, çember atma 

çalışmaları yapacağız . Ayın son haftasında 

ise kısa mesafe koşu yarışması yapacağız.   

 

 

Dersimize destek olmak için gezi öncesinde öğrencimizle 

Doğançay Müzesi’nin web sitesini inceleyebilirsiniz. 

http://www.dogancaymuseum.org/ 
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Kitap Önerimiz: 

 

Son Ada'nın Çocukları 
Yazan: Zülfü Livaneli 

 

Yayınevi: Doğan Egmond 

 

Dünyanın en güzel adasında, neşeyle ve barış içinde  

yaşıyorduk bir arada. Ama bir gün adaya esrarengiz  

bir adam geldi... Ve her şey değişti. Kimse yaklaşan  

tehlikenin farkında değildi. Zülfü Livaneli'den genç okurlara  

evrensel ve zaman ötesi bir başyapıt. Barış ve özgürlük 

 uğruna verilen mücadelenin hikâyesi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

 

ÖĞRETMENLERİMİZ: 

GÖNÜL AKKURT -SINIF ÖĞRETMENİ 

BUSE GİZEM KÖSTEM-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

BRADLEY MARK GRAHAM-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

HANDAN BAYRAM-MÜZİK ÖĞRETMENİ 

F. SEZA SATIRLI-GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 

SIDIKA ESEN UZUN-BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ 

FERHAT İLKER ORBAY-KODLAMA DERSİ ÖĞRETMENİ 

DENİZ ESEN-ALMANCA ÖĞRETMENİ 

NİMET KINRAN-FEN UYGULAMALARI ÖĞRETMENİ 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ( 12-18 Aralık)  

Yeni Yıl Kutlaması (31 Aralık) 
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