
 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU         

4-A SINIFI                    

KASIM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ 
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TÜRKÇE  
 

İşlenecek Metinler 

Şerife Bacının Belgeseli(DM)  

Vecihi Hür Kuş (SOM)  

ERDEMLER 3. TEMA 

Güneşi Bile Tamir Eden Adam 

Ben Engelli Değilim Anne 

Sevmek Mutluluktur 

 

Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusunu işleyeceğiz.(nokta-virgül-ünlem-konuşma 

çizgisi) 

Atatürk konulu şiir, hikaye ve özlü söz çalışmaları yapacağız.  

24 Kasım öğretmenler günü ile ilgili şiir ve kompozisyon yazacağız. 

Konu, ana fikir ve ana duygu konusunu işleyeceğiz. 

Öznel ve nesnel kavramlar. 

Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri öğreneceğiz. 

Duygusal ve abartılı ifadelere örnekler vereceğiz. 

Cümlede anlam çalışmaları yapacağız. 

Kompozisyon yazma çalışmaları yapacağız. 
 

 

 

 

 

 

MATEMATİK  
 

Kasım Ayında Yapılacaklar 

                 Zihinden toplama işlemi yapacağız  

✓ 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümleyeceğiz. 

✓ En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralayacağız. 

✓ Doğal sayılarla toplama işlemi çalışmaları yapacağız. 

✓ Toplama işlemi gerektiren problemler çözeceğiz. 

✓ Doğal sayılarla çıkarma işlemi yapacağız. 

✓ Çıkarma işleminin sonucunu tahmin edeceğiz. 

✓ Toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problem  

çözeceğiz ve kuracağız. 

✓ 15 Kasım birinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 
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FEN BİLİMLERİ 

Kasım Ayında Yapılacaklar 

 
✓ Canlı yaşamı ve Besin İçerikleri  

✓ Su ve mineraller  

✓ Besinlerin tazeliği ve doğallığı 

✓ İnsan sağlığı ve dengeli beslenme 

✓ Alkol ve sigaranın zararları konularını çalışacağız. 

✓ Canlılar ve besin tablosu hazırlayacağız. 

✓ Morpa Kampüs eğitim platformundan  

BBC videoları ve belgeseller izlenecektir. 

      02 Kasım birinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 

FEN BİLİMLERİ DENEY: 

Yediğimiz besin guruplarının besin içeriklerini inceleyen deneyler yapacağız. 

SOSYAL BİLGİLER 
 

Kasım Ayında Yapılacaklar 

 

✓ Milli kültür ögelerin geçmişten bugüne çocuk oyunları, değişerek taşındığını 

çevremizden örnekler göstererek kanıtlayacağız. 

✓   Morpa Kampüs eğitim platformundan konu anlatımlarını izleyip çalışma 

sayfalarını yapacağız. 

✓ Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, milli mücadele 

sürecinde Türkiye’nin durumunu inceleyeceğiz. 

✓ Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü fark 

edeceğiz. 

✓ 3. Tema :İnsanlar, Yerler ve çevreler. 

✓ Yönlerimizi öğreneceğiz. 

✓ Yön Haritası yapacağız. 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
 

Kasım Ayında Yapılacaklar 

 

✓ 2. Ünite: İslam’ı Tanıyalım 

✓ İslam’ın İnanç esasları 

✓ İslam’ın şartları 

✓ Kuran’ Kerim 

✓ Bir Dua tanıyorum Amentü Duası 

✓ İslam dininin temizliğe verdiği önem hakkında bilgileneceğiz. 

✓ İbadet ile temizlik arasında ilişki kuracağız. 

✓ 09.Kasım birinci yazılı yoklama uygulanacaktır. 
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TRAFİK GÜVENLİĞİ 

Kasım Ayında Yapılacaklar 
 

✓ Güvenli Yol  

✓ Araçlar ve kurallar 

✓ Emniyet kemeri kullanmanın önemini açıklayacağız.   

✓ Yolcu, yaya ve sürücü kavramlarını öğreneceğiz. 

✓ Cadde, sokak, yaya kaldırımı, yaya geçidi, okul geçidi, trafik polisi,  

trafik ışıkları, trafik işaretleri ve taşıt kavramlarını anlamaları öğreneceğiz. 

✓ Trafik işaret levhalarını tanıyacağız. 

 

MİND – LAB 
  

Plan yapabilme, analiz edebilme, yönetebilme becerisini kullanarak “Gobblet”  oyununu ve 

zihinsel düşünme alanını etkin bir şekilde kullanabilme, birden çok bilgiyi toplayıp eş zamanlı 

olarak işleyebilme becerisini kullanarak “Rush hour” oyununu oynayacağız. 

 

 

 

 

 

KODLAMA 

  Avrupa Kod Haftası kapsamında; Özel Yıldız Koleji İlkokulu'nda, öğrencilerimiz 

kodlama heyecanını yaşamaya devam ettiler. iPad ile kodlama uygulamaları ve bilgisayarlı / 

bilgisayarsız kodlama aktiviteleri düzenlendi. 

 İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimizle, kodlama dersinde iPad’leriyle meşhur Flappy Bird 

oyununun kodlaması yapıldı. Sonraki haftaysa,  iPad’leriyle RunMarco kodlama uygulaması 

kullanıldı.  

   4. Sınıf öğrencilerimize, motive etmek amaçlı sertifika verildi.  
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4A KASIM AYI YABANCI DIL BÜLTENİ 

 

        ENGLISH: ISLANDS 6 COURSE 

UNITS - Üniteler: UNIT 2 (WILDLIFE PARK)  

NEW VOCABULARY - Kelimeler: rhino (gergedan), cheetah (çita), panther (panter), 

lemur (lemur), camel (deve), whale (balina), seal (fok), otter (su samuru), turtle 

(kaplumbağa), tiger (kaplan), giraffe (zürafa), gorilla (goril), octopus (ahtapot), dinosaur 

(dinozor), swan (kuğu), elephant (fil), panda (panda), insect (böcek), snake (yılan), ant 

(karınca), tall (uzun), fast (hızlı), heavy (ağır), long (uzun), small (küçük), big (büyük), 

jungle (orman), habitat (hayvan ve bitkinin yetiştiği doğal ortam), history (tarih), fossil 

(fosil), wild life (vahşi tabiat), naughty (yaramaz), zoo (hayvanat bahçesi), clay (kil), 

discuss (tartışmak), scientific (bilimsel), dangerous (tehlikeli) 

RECEPTIVE LANGUAGE: nought (hiçlik & sıfır), city (şehir & kent), taxi (taksi), octopus 

(ahtapot), worry (endişelenmek), guard (nöbetçi), shell (kabuk), bone (kemik), analyse 

(analiz etmek), print (yazdırmak, basmak, izini çıkarmak), structure (yapı), extinct (soyu 

tükenmiş), prey (av), according to (-e gore), outskirts (dış mahalle),  weasel (gelincik), 

troops (askerler & birlikler) 

TOPICS - KONULAR 

Describing animals, animal extinction  

TARGET LANGUAGE- 

✓ How heavy is it?   It’s 800 kilogrammes. 

✓ How tall is it? It’s five metres tall. 

✓ The giraffe is taller than the rhino. 

✓ The giraffe is the tallest. 

 

GRAMMAR-Comparatives & Superlatives  

▪ The giraffe is taller than the rhino.  

▪ The camel is taller than the panther. 

▪ Turtles are the slowest. Hippos are slower than lemurs. 

▪ Elephants are the heaviest.  Hippos are heavier than turtles. 

▪ Cheetahs are the fastest. Panthers are faster than giraffes. 

▪ Are otters bigger than seals?        Yes, they are. & No, they aren’t. 

▪ Were the trees taller than houses?     Yes, they were. & No, they weren’t. 



Blend Words  -er,  -est 

● Tall  taller, tallest 

● Short  shorter, shortest 

● Small  smaller, smallest 

● Light  lighter, lightest 

● Slow  slower, slowest 

● Long  longer, longest 

● Big  bigger, biggest 

● Heavy  heavier, heaviest 

● Fast  faster, fastest 

● Late  later, latest 

 

PROJECTS AND ACTIVITIES - Proje ve Aktiviteler:  

Project about food traditions, Letters to the teachers, Making a list of instruments, 

Memories from ATATURK 

STORIES (Hikayeler) 

Where was Flo? Island Adventure: chapter 2, Endangered Animals 

SONGS - Şarkılar 

Take me to a place, Songs about wild animals 

ENGLISH: SKILL BOX FOR MOVERS COURSE 

UNITS - Üniteler: Unit 4 - Body and Face, Unit 5 - Health, Unit 6 - Food and Drink 

NEW VOCABULARY - Kelimeler:  

Unit 4: arm, back, beard, blonde, body, curly, ear, eye, face, fair, fat, feet, foot, hair, 

hand, head, leg, moustache, mouth, neck, shoulder, stomach, straight, thin, tooth,  

Unit 5: cold, cough, cry, doctor, earache, fall, fine, headache, hospital, hurt, matter, 

nurse, smile, stomach-ache, temperature, tired, toothache,  

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

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

food, fries, fruit, glass, grape, hungry, ice cream, juice, lemon, lemonade, lime, lunch, 

mango, meat, milk, onion, orange, pasta, pea, pear, picnic, pineapple, plate, potato, rice, 

salad, sandwich, sausage, soup, supper, sweets, tea, thirsty, tomato, vegetable, 

watermelon  

Topics - Konular: Describing people, Comparing people, Explaining the function of body 

parts, Describing the location of body parts relative to each other, Describing illnesses, 

Describing causes and consequences, Comparing food, Describing amounts of food 



                              ROSETTA STONE COURSE 

Rosetta Stone is an online language learning course material that students can study 

anytime and anywhere. It is expected them to stay in the program for at least 100 

minutes a week. The teacher will observe students from the system and give feedbacks 

to them every week. 

    GERMAN - ALMANCA 

WORTSCHATZ (kelime bilgisi) 

Tiere (hayvanlar) , Zebra (zebra), Tiger (kaplan), Hund (köpek), Katze (kedi), Bär 

(ayı) 

Affe (maymun), Hase (tavşan) , Schlange ( yılan) ,Schnecke (salyangoz) , Raupe 

(tırtıl) 

Antilope (antilop) , Elefant (fil) , Löwe (aslan) , Schildkröte (kaplumbağa), Fisch 

(balık) 

Farben (renkler), rot (kırmızı) blau ( mavi) , grün(yeşil) , gelb( sarı ) schwarz ( 

siyah) weiß( beyaz) 

 

   Evcil hayvanlarımızı ve arkadaşlarımızı tanıtmayı öğreneceğiz. 

    Sevdiğimiz ve sevmediğimiz hayvanlar hakkında konuşacağız. 

    Nesnelerin ne renk olduğunu konuşup,  en sevdiğimiz rengi söyleyeceğiz. 

Wie heißt deine Katze?   (kedinin adı ne?)  

Wie heißt dein Hund? ( köpeğinin adı ne?) 

Wie heißt deine Freundin? (kız arkadaşının adı ne?) Meine Freundin heißt … (kız 

arkadaşımın adı …) 

Wie heißt deine Freund? (erkek arkadaşının adı ne?) Mein Freund heißt … (erkek 

arkadaşımın adı …) 

 Ich mag Hund. ( köpeği severim.)   Ich mag Fisch nicht ( balığı sevmem). 

 

 LIED (ŞARKI) 

    Guten-Tag-Lied.      https://www.youtube.com/watch?v=hTYGKcvEPOw 

 

 

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


GÖRSEL SANATLAR 

Sanat dersimizde bu ay Piet Mondrian ve Gustav Klimt’i tanıyacağız.  

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in eserlerinden yola çıkarak  

kolaj ve çizimi bir arada kullanacağımız bir çalışma yapacağız.  

Soyut geometik resimleriyle ünlü Piet Mondrian’ın eserlerini  

inceleyeceğiz. Sonra stilini çalışmamıza uyarlayacağız. 

Dersimize destek olmak için evde internet ve kitaplardan  

Piet Mondrian ve Gustav Klimt resimlerini inceleyebilirsiniz. 

 

 

MÜZİK 

 

        
      4. Sınıf öğrencilerimizle Kasım  ayında  “10 
Kasım ve Sen varsın öğretmenim   ” adlı 
şarkıları öğreneceğiz. Melodika çalışmaları 
yapacağız. 

 

 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         Kasım ayı boyunca öğrencilerimizi ısınma ve 

esneme çalışmalarından sonra jimnastik temel 

hareketleri yapacağız. Bu hareketlerin içinde öne arkaya 

takla ve denge yürüyüşleri olacak. Mendil kapmaca 

oyununu oynayacağız.  
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Dünya Tasarruf Günü (1 Kasım) 

Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 

Atatürk’ü Anma Günü (10 Kasım) 

Dünya Çocuk Kitapları Haftası (14 -18 Kasım) 

Çocuk Hakları Günü (21 Kasım) 

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (22-27 Kasım) 

Öğretmenler Günü (24 Kasım) 

 

Kitap Önerimiz: 
 

Postayla Gelen Deniz Kabuğu 
      Pantomimci babasının ve avukat annesinin yoğun iş 

yaşamları, Sude’nin  ailesiyle paylaştığı saatleri iyice 

azaltmıştır. Arkadaşının önerisiyle bir tablet bilgisayar 

edinen Sude , kısa bir süre içinde, sanal dünyanın parçası olup 

çıkar. Sıkılmadan oyalanıyor, üstelik her an ulaşılabiliyor diye, 

onun yeni ilgisini önce olumlu bulan ailesi, zamanla Sude’nin 

aşırı tutkusundan endişelenmeye başlar. Annesi kızını 

“kurtarma” operasyonuna girişir. Sude dijital labirentten 

kurtulabilecek midir?.. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

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 
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