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TÜRKÇE 
 

         Mart Ayında Yapılacaklar? 

 

İşlenecek Metinler: Akdenizle Ropörtaj 

(DM)– Deniz Çok Uzak(SOM) 6. TEMA:MİLLİ 

KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi -Kanlı 

Kavak -Bir Fincan Kahve-Şiir Şiir Türkiye –

5N1K ve okuduğunu anlama çalışmaları 

yapacağız.  

 

✓ Adı niteleyen kelimeleri öğreneceğiz. 

✓ İsmin yerini tutan kelimelere örnekler vereceğiz. 

✓ Eylemler konusunu işleyeceğiz. 

✓ Mevlana’nın hayatını araştıracağız. 

✓ 04.03.2019-08.03.2019 tarihleri arasında birinci yazılı sınav yapılacaktır. 

     

MATEMATİK 

 
  Mart Ayında Yapılacaklar? 

✓ Payı ve paydası en çok iki 

basamaklı doğal sayı olan kesirleri, 

kesrin birimlerinden elde ederek 

isimlendireceğiz. 

✓ Payları eşit, paydaları birbirinden 

farklı en çok dört kesri, büyükten 

küçüğe veya küçükten büyüğe 

doğru sıralayacağız. 

✓ Kesirlerde Problemler- Saat, Dakika, Saniye  ve dönüştürmeler. 

✓ Zaman Ölçüleri arasındaki dönüşümler-Problemler. 

✓ Sütun Grafiği -Verilerin gösterimi  

✓ 5.ÜNİTE:Üçgen,kareve dikdörtgen kenar ,köşelerini isimlendirme.. 

✓ Kare,dikdörtgen,üçgen kenar uzunlukları ve sınıflandırma. 

✓ Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapacağız. 
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FEN BİLİMLERİ 

 Mart Ayında Yapılacaklar? 

 

✓ Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojilerini araştıracağız.  

✓ Uygun aydınlatmanın ne demek olduğu ve nasıl yapılması gerektiği hakkında 

araştırma yapıp sunacağız. 

 

 

 

 

 

✓ Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini 

tartışacağız.   

✓ Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi 

bakımından önemini araştıracağız.  

✓ Işık kirliliğinin nedenlerini sorgulayacağız.  

✓ Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin 

gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklayacağız. 

✓ Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üreteceğiz.        

✓ 18.03.2019- 22.03.2019 tarihleri arasında birinci yazılı 

sınav yapılacaktır. 

 

SOSYAL BİLGİLER 
 

Mart Ayında Yapılacaklar? 

✓ İsteklerimiz -İhtiyaçlarımız.. 

✓ Ailemde ve Çevremizde Ekonomik Faaliyetler. 

✓ Bilinçli Tüketici Olalım. 

✓ Belgemizi Alalım. 

✓ Ayağımızı Yorganımıza göre Uzatalım. 

✓ Ünite sonu değerlendirme sorularını 

çözeceğiz. 

✓ İnsanların belli bir amaç çerçevesinde 

oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve 

grupları araştırıp ilişkilendireceğiz.  
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
 

Mart Ayında Yapılacaklar? 

 

✓  Hz. Muhammed’in Doğumu 

✓  Hz. Muhammed’in Ailesi 

✓ Hz .Mehammed’in  Çocukluk Yılları ve Gençlik Yılları. 

✓ Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark edeceğiz. 

✓ Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu 

kavrayacağız. 

✓ Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler vereceğiz. 

 

✓ 25.03.2019-29.03.2019 tarihleri arasında birinci yazılı sınav 

yapılacaktır. 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ 
 

Mart Ayında Yapılacaklar? 

 

✓ Toplu taşıma araçlarını koruyalım konusunu işleyeceğiz. 

✓ Tehlikelere Karşı Önlemler, 

✓ Tehlikeli Hareketler 

✓ Trafikte Nezaket 

✓ Trafik Kurallarının Etkileri 

✓ Trafik Kurallarına Uyulmalı. 

✓ Konu sonu etkinlik çalışmalarını yapacağız.. 

✓ 11.03.2019-15.03.2019 tarihleri arasında birinci yazılı sınav 

yapılacaktır. 
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İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 
 

✓ Anlaşmazlık ve Uzlaşı 

✓ Yapalım Öğrenelim, 

✓ 5. ÜNİTE: Kurallar konularını konuşacağız . 

✓ Konular işlenirken “Çıtır Çıtır Felsefe “Kitaplarından Yararlanacağız. 

 

MİNDLAB 

 

“Octi” ve “Checkers” oyunlarını oynayacağız. Sınıfta bu oyunların turnuvalarını 

düzenleyeceğiz. 

 

 

 

 

 

 

KODLAMA 
       4.Sınıf öğrencilerimiz, KeyNote uygulamasında kendi hikayelerini 

oluşturdular ve sunum yapma tekniklerini öğrendiler. Artık kendi ödevlerini, 

projelerini tasarım kurallarına uyarak oluşturabilecekler. Aynı zamanda Scratch 

JR ve benzeri diğer kodlama uygulamalarıyla da kendi kodlarını oluşturdular. 

         Mart ayında da kodlama 

çalışmalarına devam edilecektir ve 

öğrencilerimiz, mini bir hikaye yapma 

ya da mini bir oyun yapmaya devam 

edeceklerdir. Öğrencilerimizden 

Seray ve Defne ‘ nin projesinden bir 

örnek .; 
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İNGİLİZCE 

                                             

ENGLISH: ISLANDS 6 COURSE 

UNITS - Üniteler: UNIT 6 – TRIPS 

NEW VOCABULARY - Kelimeler:  

Museum (müze), aquarium (akvaryum), water 

park (su parkı), castle (kale), hostel 

(pansiyon), traffic (trafik), passenger 

(yolcu), journey (seyahat, yolculuk), 

tourist (turist), letter (mektup), 

envelope (zarf, sarmak), stamp (damga 

vurmak,damga), diary (günlük), 

guidebook (rehber kitabı), flight (uçuş), 

poster (poster), map (harita), globe 

(küre), 

wheel (çark, tekerlek), spend (harcamak), destinations (varma limanları), foggy 

(sisli), 

suitcase (bavul), hotel (otel), storm (fırtına), fog (sis), rain (yağmur yağmak), 

snorkel 

(şnorkel), surf (sörf yapmak), rollerblade (paten), skateboard (kaykay yapmak), 

carousel 

(atlı karınca), dodgems (çarpışan arabalar), emperor (hükümdar), chimneys (baca) 

TOPICS - KONULAR  

tourist attractions, amusement park attractions 

TARGET LANGUAGE- 

What will you do tomorrow? 

- First, I’ll go to the castle. 
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Then, I’ll go to the museum. 

Last, I’ll go to the water park. 

- Shall we go on the big wheel? – I’m not sure. 

- Shall we play mini-golf? - I’m not sure. 

- What else could we do? 

- We could go on the rollercoaster. 

 

SPEAKING- KONUSMA 

GRAMMAR- 

I may… (possibility), I might… (less possibility), May I… ? (permission)  

PROJECTS AND ACTIVITIES - Proje ve Aktiviteler:  

Photos from past trips (geçmişi gezilerimizden 

fotoğraflar), Checking out some travel guides and 

magazines (seyahat rehberlerini ve dergilerini inceleme). 

 

STORIES (Hikayeler) 

Where was Felipe yesterday? & Island adventure: chapter 6 

ENGLISH: SKILL BOX FOR MOVERS COURSE 

Units - Üniteler: Unit 11 - Places, Unit 12 - Weather 

Vocabulary - Kelimeler:  

above, bank, below, building, bus station, bus stop, cafe, car park, centre, cinema, 

circle, circus, city, city centre, farm, funfair, hospital, library, map, market, 

near, opposite, place, road, shopping centre, sports centre, square, station, 

straight, supermarket, swimming pool, town, town centre, cloud, cloudy, cold, hot, 

rain, rainbow, rainy, snow, snowy, sun, sunny, wind, windy 
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Topics covered - Konular:  

Urban places and their functions, People’s intentions, Prepositions of place, 

Inferring feelings from texts, Methods of transport, Finding details in texts, 

Shopping centres, Libraries, Types of weather, Postcards, Word categories, 

Seasonal clothing, Climates, Holidays 

GERMAN - ALMANCA 

 

THEMEN – KONULAR 

Wochentage (haftanın günleri) 

Kleidung (giysiler) 

WORTSCHATZ (kelime bilgisi)  

Montag (pazartesi), Dienstag(Salı), Mittwoch (Çarşamba), Donnerstag ( 

Perşembe), Freitag(Cuma), Samstag (Cumartesi), Sonntag (Pazar),  Hose( 

pantolon), Pullover( kazak), Socken ( çoraplar), Schuhe (ayakkabılar),Kleid 

(elbise), Rock (etek) , Bluse (bluz),         Badeanzug (mayo) 

         ZIELSPRACHE  

Woher kommst du?   (Nerelisin / nereden geliyorsun?)  

Ich komme aus der Türkei. (ben Türkiye’liyim./ ben Türkiye’den geliyorum.) 

Wo wohnst du ? (nerede oturuyorsun?) 

Ich wohne in ….. ( ben …… ‘da oturuyorum.) 

Was hast du heute an? (bugün ne giydin?) 

Ich habe …… an. (ben  ……  giydim.) 

Welche Tag ist heute? (bugün günlerden ne?) 

Heute ist Freitag . (bugün Cuma.) 
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GÖRSEL SANATLAR 

      Bu ay derslerimizde İtalyan sanatçı Guiseppe 

Archimboldo’yu tanıyacağız.  Archimboldo’nun portrelerini 

inceleyerek dergilerden kestiğimiz 

resimlerle kolaj çalışması yapacağız.  

Dersimize destek olmak için 

öğrencimizle birlikte internetten Archimboldo’nun eserlerini 

inceleyebilirsiniz.  

MÜZİK 

       4. Sınıf öğrencilerimizle bu ay Mavi gezegen , 

harcama suyu boşa adlı şarkı, Yaramaz trompet 

animasyon, Kardan adam adlı şarkı, harcama suyu boşa adlı 

şarkı, Melodika çalışması, Çanakkale türküsü, Ninni 

türküsü, Melodika çalışması,Çayeli adlı şarkıyı 

öğreneceğiz. 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKL 

             

           Bu ay öğrencilerimizle beraber voleybol     

branşını tanıyoruz. Topu ve nasıl oynandığı hakkında 

kısa bir bilgilendirmeden sonra kavrama, iletme 

çalışmaları yapacağız. Parmak pas ve manşet pas 

çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca bu ay ilçe içinde 

yapılacak ‘Mendil Kapmaca Turnuvası’na 

katılacağımız için hazırlıklarımız devam edecek. 
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Kitap Önerimiz: 

Balkonda Yaz Tatili  

 

Yazan : Rusalka REH 

Yayın Evi: Final Kültür Sanat Yayınları 

Yaz tatilini evde geçirmek zorunda olan Pontus ile Lenka, 

evin büyük balkonunu gönüllerine göre dekore etmeye 

karar veriyorlar. İki kardeş ellerine geçen her şeyi oraya 

taşımaya başlıyor: minderler, minik bir melek heykeli, 

midye kabukları, bitkiler… Ve nihayet balkona kuruluyor! 

Artık başlarına taçlarını takıp kendi topraklarını 

yönetmeye başlayabilirler. Hem de karşı apartmandaki 

sevimli teyzenin Birleşik Salata Krallıklarıyla komşu 

ülkeler olarak! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Dünya Su Günü (22 Mart) 

Deprem Haftası 1- 7 Mart 

Yaşlılar Haftası 20-24 Mart 

Orman Haftası (20-24 Mart) 

Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)  

Kütüphane Haftası (Mart’ın Son Haftası) 
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Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

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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