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TÜRKÇE 
Eylül ayında yaptıklarımız: 

 

 I.TEMA: OKUMA KÜLTÜRÜ 

 

İşlenen Metinler: 1. İlköğretim Haftası 2. Kitabın Büyüsü 3.Asım’ın Nesli Kitap Dostudur 

Okunan metnin  hikaye haritası etkinliği,  sözlük anlamı ve eş anlamı verilen kelimelerle  

bulmaca etkinliği yapıldı.  

Alfabemiz ve alfabetik sıralama ;ses , hece ve doğru heceleme çalışmaları yapıldı 

 

Ekim ayında yapılacaklar: 

İşlenecek Metinler:1. Konuşan Kitap 2. Nane ile Limon 3. Şermin 1914  

 

II.TEMA:MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK 

1.Çok Kitap Okurdu 2.Atatürk Aralarındaydı 3.Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi 

Metinleri, hazırlık, anlama; görsel okuma- dinleme- okuma, metni inceleme ile kitaplarındaki 

etkinlikleri yapacağız.  

Sözcükte anlam ve sözcük bilgisi ,Tümce bilgisi ,söz varlığını geliştirme çalışmaları 

yapacağız.Sebep- sonuç ilişkisi olan cümleler etkinliği, hikaye unsurları etkinliği ile özet 

yazma çalışması yapacağız. Kelimelerin  çağrıştırdıkları tahmin 

çalışmaları yapacağız. Eş sesli sözcüklerle çalışacağız.Şiir yazma 

çalışmaları yapacağız.Eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükleri kurulan 

cümlelerle pekiştireceğiz.Sözlük kullanma çalışmaları yapacağız. 

Metnileri soru- yanıt ile anlama etkinlikleri, şiir okuma açıklama  

çalışmaları yapacağız. 

 Değerler Eğitimi çerçevesinde; Büyüklere ve arkadaşlarımıza saygılı 

olmalıyız.kullandığımız sihirli sözcükler üzerinde duracağız. 

 17Y Ekim 2018 tarihinde 1.Yazılı değerlendirme yapılacaktır. 

 

MATEMATİK 
 

Eylül ayında yaptıklarımız: 

✓ Seviye belirleme çalışmaları yapıldı 

✓ 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okuma ve yazma çalışmaları yapıldı 

✓  4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki 

rakamların basamak değerlerini belirtme çalışmaları yapıldı 

 

Ekim Ayında Yapılacaklar: 

✓ 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümleme çalışmaları  

✓ Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlama çalışmaları  

✓ Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirip  eksik olan bölümü tamamlama çalışmaları  

✓ En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralama çalışmaları. 

✓ Toplama Ve Çıkarma İşlemleri 

✓ Zihinden Toplama İşlemleri 

 

 

 



 

FEN BİLİMLERİ 

Eylül ayında yaptıklarımız. 

Birinci ünite :YER KABUĞU VE DÜNYAMIZIN HAREKETLERİ  

Kitaplarımız incelendi, defterlerimize konu kapağı yapıldı. 

Yer kabuğunun yapısı ,getirilen kaya çeşitleri incelendi. Morpa kampüs 

programından görseller izlendi.Kayaç, kaya, taş ,çakıl, kum nasıl oluşur izlendi. 

Yurdumuzdaki madenler ve çıkarıldıkları yerler araştırıldı. 

 

Ekim Ayında  Yapılacaklar: 

Dünya’mızın Hareketleri, Dünya’mızın Dönme ve Dolanma Hareketleri, Dünya’nın 

Hareketlerinin Sonuçları. 

BESİNLERİMİZ 

Besinler ve özellikleri görseller yardımıyla anlatılacak. 

 

SOSYAL BİLGİLER 
 

Eylül ayında yaptıklarımız:  

Bireysel farklılıklar hakkında konuşuldu. Duygu ve düşüncülerimizin farklı olduğu ve bu 

farklılıklara saygı duyulması gerektiği vurgulandı. Öğrenciler yaşamlarına ait belli başlı 

olayları kronolojik sıraya koydular. 

 

Ekim Ayında Yapılacaklar: 

 

✓ Sahip olduğumuz resmi kimlik belgelerimizdeki bilgileri analiz ederek kişisel 

kimliğe ilişkin çıkarımlarda bulunacağız. 

✓ Aile tarihi araştırması yapacağız. 

✓ Milli kültürümüzü yansıtan ögeleri fark edeceğiz. 

✓ Türklerin tarihte yaygın olarak oynadıkları oyunları araştıracağız. 

✓ Kültürel ögelerin geçmişten bugüne değişerek taşındığını çevremizden 

örnekler göstererek kanıtlayacağız. 

✓ Morpa Kampüs eğitim platformundan konu anlatımlarını izleyip çalışma 

sayfalarını yapacağız. 

  26 Ekim 2018 tarihinde 1.Yazılı değerlendirme yapılacaktır. 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Eylül ayında yaptıklarımız: 

   Dini ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığına ait örnekler verildi. 

Selamlaşmanın iletişimdeki önemine değinildi.  

 

Ekim Ayında Yapılacaklar: 

 

✓ Dilek ve Dualarda Geçen Dini İfadeler 

✓ Din ve ahlak kavramlarını tanımlayacağız. 

✓ “Sübhaneke” duasının anlamını öğreneceğiz. 

✓ Konularla ilgili anlatımlı video izleyip soru çözme çalışmaları yapacağız. 

 

 



 

TRAFİK GÜVENLİĞİ 
Eylül ayında yaptıklarımız: 

 Trafik eğitiminin amacı ve önemi hakkında konuşuldu.  

 

Ekim Ayında Yapılacaklar: 

 

✓ Trafikle İlgili Kavramlar 

✓ Trafik İşaret Ve Levhalarının Önemi 

✓ Oyun oynamak için güvenli yerleri öğreneceğiz. 

 

24 Ekim 2018 tarihinde 1.Yazılı değerlendirme yapılacaktır. 

 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 

Eylül ayında yaptıklarımız: 

İnsan olmanın niteliklerini açıklanıp insanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları 

olduğu vurgulandı. İnsan haklarının yurttaş olsun olmasın herkesi kapsadığı hakkında 

konuşuldu. 

 

Ekim Ayında Yapılacaklar: 

✓ Yaşama hakkı, can ve mal dokunulmazlığı, beslenme, barınma, oyun, dinlenme, 

eğitim, düşünce, kanaat, inanç gibi daha çok öğrencilerin kendi yaşamlarıyla ilgili 

hakları konuşacağız. 

✓ Çocuk ile yetişkin arasındaki farklar; hak, görev, sorumluluk, özerk karar verme, 

temel ihtiyaçları karşılama gibi konuları öğreneceğiz. 

✓ Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. 

✓ İnsanın kendine, ailesine, insanlara, doğaya, çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak 

mirasına karşı sorumluluklarına vurgu yapacağız. 

18 Ekim 2018 tarihinde 1.Yazılı değerlendirme yapılacaktır. 

 

MİNDLAB 

 
Eylül ayında yaptıklarımız: Bu yıl yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi verildi. 

Ekim Ayında Yapılacaklar: The Treasure İsland ( Hazine Adası) oyunu oynanacak. 

Hedef:Yaratıcı problem çözmeyi öğrenme 

 

 

 



 

Üniteler: Welcome Unit 

Yeni kitaplarımıza geçerken öncelikle kitabımızın karakterlerini tanıdık. Kitabımızın 

konusu ile ilgili olan hikayemizi dinlemeye başladık. 

Kelimeler:losing money (para kaybetmek), zoo (hayvanat bahçesi), look (bakmak), smell 

(koklamak), taste (tatmak), sound (ses vermek), feel (hissetmek), climb (tırmanmak), 

reserve (reserve etmek), moustache (bıyık), dangerous (tehlikeli), illegal (legal olmayan), 

chimpanzee (şempanze), wild dogs (yabaniköpekler), singer (şarkıcı), secretary 

(sekreter), gardener (bahçıvan), hairdresser (kuaför), receptionist (resepsiyonist), tour 

guide (turistrehberi), chemist (kimyacı), organize (organize etmek), spiky (inatçı), 

strange (tuhaf) 

Konularımız: 

- Does it look good? / Yes, it does & No, it doesn’t. 

- What does it look like? / It looks good & It looks like a cake. 

Target Language 

- See you! / See you later! / See you next week! / See you in 

two days! / See you on Tuesday! / See you soon! / See you 

tomorrow! / See you tonight! / See you in half an hour! 

Tag Questions 

- Champ is very friendly. / Isn’t he? 

- Serena is good at climbing walls. / Isn’t she? 

- People aren’t having fun at the zoo. / Are they? 

- You are 13 years old, aren’t you? 

EKİM AYI KONULARIMIZ 

Üniteler: Unit 1 Adventure Camp Pupil’s and Activity Book 

Kelimeler: Sleeping bag (uyku tulumu), tent (çadır), peg (çivilemek), compass (pusula), 

torch (fener), rucksack (sırt çantası), campsite (kampyeri), fire (ateş), path (yol), peak 

(tepe), squirrel (sincap), lizard (kertenkele), deer (geyik), cabin (kabin), volcanic 

(volkanik), mud (çamur), motorbike (motosiklet), caves (mağara), map (harita), wider 

(dahageniş), 

4A EKİM AYI İNGİLİZCE BÜLTENİ 



Target Language:  

Pitch the tent (çadır kurmak), Take down 

the tent (çadırısökmek), Lay out the bed 

(yatak sermek), Cover our heads (başını 

örtmek), Light a fire (ateş yakmak), Keep 

out the rain (yağmurdan uzakdurmak), 

Read a compass (pusula okumak) 

Structures: 

▪ Tom is good at (sports). 

▪ I like (hiking), but I don’t like (sailing). 

▪ I love (fishing) and (camping). 

▪ We’re (putting in the pegs). 

▪ We are (taking down the tent). 

▪ I can (pitch a tent) but I can’t (read a compass). 

To blend words with the inflectional endings –ed and –ing 

➢ Chat -> chatted, chatting 

➢ Plan -> planned, planning 

➢ Shop ->shopped, shopping 

➢ Stop -> stopped, stopping 

- I chatted with my friends at school. 

- I was chatting with them when the bell rang. 

- Yesterday, we planned our holidays. 

- The teacher is planning out next lesson. 

- She is very good at hopping. 

SONGS (Şarkılar): When the Saints Go Marching in / Western 

Madley - The yellow rose of Texas  

PROJECTS (Projeler): Describing an Ideal Camping Trip  / PowerPoint 

Presentation about travelling 

STORIES (Hikayeler):Who is Tom’s sister? / Island adventure: 

chapter 1 

GET READY FOR MOVERS: 

Numbers, Ordinals, Days of the Week, Colours, Prepositions (Place), Family, Present 

Continuous Tense, Preferences, People, Comparatives, Superlatives, Adverbs of 

Frequency, Sequencers, Prepositions (Time), Daily Verbs, Animals, Habitats, Anatomy, 

Pets, Zoos, Ethology 

 



ALMANCA  

Begrüßung (selamlaşma)                                                                                           

Verabscheidung (vedalaşma) 

Hallo (merhaba)                                                                                                  

Guten Morgen (günaydın)                                                  Tschüs (hoşçakal) 

Guten Tag  (iyi günler)                                                      Auf Wiedersehen (görüşmek 

üzere) 

Guten Abend  (iyi akşamlar)  Bis bald ( yakında 

görüşürüz) 

Gute Nacht (iyi geceler) 

Sich und andere vorstellen ( kendini ve bir başkasını tanıtma) 

Wer bist  du? ( sen kimsin?)    -- Ich bin .............     ( Ben .......... ‘ım.)  

Wie heißt du ? ( senin adın ne?)    --Ich heiße ......... ( benim adım ..........) 

 Das ist Lara. (Bu Lara)    

Sie heißt Seray. ( onun adı Seray.)  

Er heißt Ahmet. (onun adı Ahmet.) 

Meine Lehrerin heißt Deniz. (Benim öğretmenimin adı Deniz.) 

 

KODLAMA 

     İlkokul 4.sınıf öğrencilerimizle, kodlama dersinde iPad’leriyle birlikte “Draw Your 

Game” uygulamasında kendi hayal dünyalarına göre nasıl oyun yapılabileceğini, karşılaşılacak 

olası zorlukları ve hayal gücünün kodlamaya etkisini eğlenceli bir şekilde öğreneceklerdir.  

Öğrencilerimiz, algoritmik düşünmeyi, bir hedefe en kısa yoldan ve en doğru yoldan 

ulaşmayı eğlenceli bir şekilde öğreneceklerdir.  Öğrencilerimiz, iPad’lerini kullanırken aynı 

zamanda problem çözme becerilerini geliştirecek, kazanacakları bu problem çözme 

yeteneğiyle de daha başarılı bir birey olma yolunda hızla ilerleyeceklerdir. 

 Ekim ayında ise, daha farklı iPad uygulamaları kullanılacaktır ve bilgisayarsız fiziksel 

etkinliklerle de algoritmik düşünme ve problem çözme becerileri desteklenecektir. 

 

 

 



GÖRSEL SANATLAR 

 

 

 

 

 

 

 

                                             MÜZİK 

  

     Sınıf öğrencilerimizle Eylül ayında İstiklal 

Marşı’nı düzgün söylemeyi , 

 “Cumhuriyet Hürriyet demek ”,Üsküdara gideriken 

adlı şarkıyı öğrendik. 

Okulumuzun “Yıldız Koleji Marşı” nı ve Andımız 

adlı şarkıyı öğrenip melodika çalışmaları yapacağız. 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eylül ayında derslerimizde ışık ve silüet kavramları 

üzerinde durduk. Kuru boya kullanarak İstanbul silüet 

resim çalışmaları yaptık. 

Ekim ayında ise sanatın konularından bahsedeceğiz  

ve Cumhuriyet Bayramı’nı konu alan bir 

resim çalışması yapacağız.  

 

      

Eylül ayının ilk haftasında öğrencilerimizle tanıştık ve dersin 

işleyişi hakkında bilgi verdik. Dersimizin kurallarını anlattık. 

Önemli güvenlik kurallarını belirttik. Sıralanmalar ve temel 

duruşları çalıştık .Ekim ayında ise öğrencilerimizin fiziksel 

ölçümlerini yapacağız. Boy sıramızı ve sıralanmaları öğreneceğiz. 

Geleneksel çocuk oyunlarına yer vereceğiz. ‘Mendil Kapmaca, 

Halat içi Köşe kapmaca, sek sek oyunu oynayacağız ve bol bol ip 

atlayacağız.  
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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 

 

Kitap Önerimiz: 
GİZEM İZCİLERİ İSTANBULDA 

Yazan: Ayşe İnci 

Venüs Yayınları 

150 sayfa 

 

İki kardeş, emekli bir tarih profesörü olan dedeleri ve onun 

talebesi olan Nilüfer'in hazırladığı bir planla, bir anda 

kendilerini gizemli bir maceranın ortasında buluverirler. Bu 

gizem onları İstanbul'un eşsiz güzellikleri, tarihi ve 

efsaneleriyle buluşturur.  

 

Gizem İzcileri, İstanbul'un efsanelerini keşfederken sizler 

de bu keşiften büyük keyif duyacaksınız. Camilerden 

çeşmelere, surlardan hazinelere onlarca mekân tarihin büyülü 

dünyasında yeni izcilerini bekliyor." 
 

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

http://yildizsanat.edublogs.org/ 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

1.  İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası) 

2. Dünya Çocuk Günü   ( Ekim ayı ilk pazartesi) 

3. Hayvanları Koruma Günü ( 4 Ekim) 

4. İstanbul’un Kurtuluşu ( 6 Ekim) 

5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

6. Kızılay Haftası ( 29 Ekim-4 Kasım) 
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