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TÜRKÇE 
________________ 

 İşlenecek Metinler  

Şiir Şiir Türkiye (Dinleme Metni)-

Oğuz Kağan Destanı (SOM) 

7.TEMA:SAĞLIK VE SPOR 

Gizemli Canlılar-İlk Güreşçimiz Koca Yusuf ve Başarının Sırrı-

Şifa Niyetine 

5N1K ve okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız.  

• Eylemler konusunu işleyeceğiz. 

• Okuduğumuz kitabın özeti çıkarma çalışması yapacağız. 

• Ünlü düşmesi konusunu işleyeceğiz. 
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MATEMATİK 
_____________________ 

•  Küpün Oluşumu ,Çizimlere uygun 

yapılar, Düzlem 

•  Açıların Köşesi, 

isimlendirme ,sembolle gösterme. 

•  Açıları Ölçme , ölçüsü verileni çizme 

•  Simetri 

•  Uzunlukları ölçme ,birimleri, kullanım araçları 

•  Uzunluk ölçülerini tanıma 

•   Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim 

karelerin sayısı olduğunu belirleyeceğiz. 

•  Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin 

gerekliliğini nedenleriyle açıklayacağız. 
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  08.04.2019-12.04.2019 tarihleri 

arasında 1. Yazılı sınav 

yapılacaktır. 



SOSYAL 
BİLGİLER 

_________________ 
   

• Tüketime Evet, israfa Hayır 

• Neler Öğrendik? 

• Etkin Vatandaşlık. 

• Ben Çocuğum Haklarımla Varım 

• Sorumluluk Üstleniyorum 

• Eğitsel ve Sosyal Etkinliklere Katılıyorum 

• İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, 

resmi kurum ve grupları araştırıp ilişkilendireceğiz.  

• Ünite sonu değerlendirme sorularını çözeceğiz. 

01.04.2019-05.04.2019 tarihleri arasında birinci yazılı sınav yapılacaktır. 
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FEN 
BİLİMLERİ 
____________ 

Işık Kirliliği ve 

nedenleri 

Işık Kirliliğinin Etkileri-

Azalmaya yönelik 

çözümler. 

• Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini karşılaştıracağız.                                                                                                       

• Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini 

araştırıp sunacağız.  

• Ses kirliliğinin nedenlerini sorgulayacağız.         

• Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini 

açıklayacağız.   

• Nimet KINRAN öğretmenimizin rehberliğinde: 

• Işık ve ses deneyleri yapacağız  

• Okul laboratuvarında Bir bitkinin döngüsünü öğreneceğiz ,canlıları 

gözlemleyeceğiz. 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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
____________ 

• Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler vereceğiz. 

• Hz Muhammed’in Mekke ve Medine yılları 

• Salli ve Barik Duaları ve anlamları 

• İslam Dini Ve Temizlik 

• İslam dininin öğütlerini öğreneceğiz. 

• Ünite sonu değerlendirme sorularını çözeceğiz. 

TRAFİK GÜVENLİĞİ 
____________ 
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✓ Trafik Kurallarına Uyulmalı 
✓ Neler Öğrendik? 
✓ Trafikte İlkyardım, 
✓ İlk Yardım Malzemeleri, 
✓ Trafik kazalarının nedenlerini öğreneceğiz. 
✓ Konu sonu etkinliklerini yapacağız. 

İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 
1.Kurallar 
2.Kurallar ve Özgürlükler, 
3.Kurallar ve Toplumsal Ahenk 
4.Kurallara Uyarım 
5.Yapalım Öğrenelim, 



MINDLAB 
____________ 

   

  "Checkers" ve "Squeeky" 

oyunlarını oynayacağız. Aynı 

zamanda "Checkers" oyununun 

turnuvasını düzenleyeceğiz. Bu oyunları oynarken planlama ve 

yönetimin önemi, çok yönlülük gösteren kararlar alma, kaynakları 

yönetme becerilerini kullanacağızz. 

KODLAMA 
________________ 

   
  4.Sınıf öğrencilerimizle, 

Scratch JR ‘ ın üst versiyonu 

olan “Scratch” programına 

geçiş yaptık. Nisan ayında da 

bu çalışmalara devam 

edeceğiz. Ayrıca “KeyNote” 

programında, okulumuzu anlatan bir sunum da yapayacaklar.  
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İNGİLİZCE  

ENGLISH: ISLANDS 6 COURSE 

  UNITS - Üniteler: UNIT 7- SPACE 

Topics & New Vocabulary - Konular & Kelimeler 
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 telescope (teleskop),  

spaceship (uzay gemisi), 

planet (gezegen),  

comet (kuyruklu yıldız),  

alien (uzaylı),  

astronaut (uzaycı),  

rocket (roket),  

space (uzay),  

station (istasyon),  

boosters (hayran, yardımcı),  

satellite (uydu), complicated 

(karışık), amazing (şaşırtıcı),  

frightening (korkutucu), intelligent (zeki), brilliant (muhteşem, parlak), 

important (önemli), interesting (ilginç), expensive (pahalı), horrible (korkunç), 

tonight (bu gece), long (uzun), short (kısa), campfire (kamp ateşi), hill (tepe), 

human (insan), world (dünya), underground (yeraltı), cold (soğuk), wet (ıslak), 

time machine (zaman makinesi), cage (kafes), statue (heykel), sky (gökyüzü), 

skate, astronomy, discovery (keşfetmek) 



GRAMMAR & STRUCTURES 

*Adjectives (Sıfatlar) 

*Reported Speech (Present Simple) (Dolaylı Anlatım) 

-He says he… / She says she… / They say they…  

*Modals (Kipler) 

- We should go outside tonight to see the stars.  

- We’d better get ready. We need to bring the telescope.  

 - We ought to wear our jackets! 

*Comparatives and 

Superlatives (Karşılaştırma 

Sıfatları) 

- Which planet is the most 
interesting?  
- The red planet is more 
interesting than the blue planet.  
- Which telescope is less 
complicated?  
- The small telescope is less 
complicated than the big 
telescope.  
- Which telescope is the least complicated?  
- The small telescope is the least complicated. 
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SONGS (Şarkılar): Travel in Space / Katy Perry- E.T. 

PROJECTS AND ACTIVITIES - Proje ve Aktiviteler: Decorating the 
classroom with some space objects & Surfing the Internet and find out 
more about planets. 
STORIES (Hikayeler) & VIDEOS (Videolar): What can they see? 
Island Adventure: chapter 7 / COSMOS (Documentary) -Kozmos Belgeseli 

ENGLISH: SKILL BOX FOR MOVERS COURSE 

Units - Üniteler: Unit 12 - Weather, Unit 13 - Transport, Unit 14 - The 

World 

Vocabulary - Kelimeler:  

Weather: cloud, cloudy, cold, hot, rain, 

rainbow, rainy, snow, snowy, sun, sunny, 

wind, windy 

Transport: bike, boat, bus, bus station, 

bus stop, car, drive, driver, fly, helicopter, 

lorry, motorbike, plane, ride, ship, station, swim, ticket, tractor, train, 

trip, truck  

The World: beach, city, country, field, forest, grass, ground, island, 

jungle, lake, leaf, leaves, moon, mountain, plant, river, road, rock, sand, 

sea, star, street, town, tree, village, waterfall, world 

 10

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ İLKOKULU | 4-A NİSAN 2019



Topics covered - Konular 

  Outdoor accessories, Outdoor activities, Making suggestions, Types 

of vehicles, Transportation services, Describing vehicles, Describing 

how people travelled in the past, Natural places around the world  

ALMANCA 

THEMEN – KONULAR 

Körperteile (vücudun bölümleri) 

WORTSCHATZ (kelime bilgisi)  

Haare (saçlar),  Nase (burun),  Auge (göz),  Ohr ( burun),  Mund (ağız),  
Arm (kol), Ellenbogen (dirsek),  Bauch (karın),  Finger( parmak),  Hand 
(el), Bein (bacak), Knie (diz),     Fuß (ayak) 

 

         ZIELSPRACHE  

Wie groß bist du?   (boyun kaç?)  

Ich bin ein Meter sechzig  . (ben 1,60 m boyundayım.) 

Welche Farbe haben deine Haare ? (saçların ne renk?) 
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Meine Haare sind schwarz. (benim saçlarım siyahtır.) 

Welche Farbe haben deine Augen ? (gözlerin ne renk?) 

Meine Augen sind blau. (benim gözlerim mavidir.) 

LIED (şarkı) 

Ich lieb den Frühling 

 Ich lieb den Frühling, ich lieb den Sonnenschein.                                                                    

Wann wird es endlich mal wieder wärmer sein?                                                                 

Schnee, Eis und Kälte müssen bald vergehn. Dum, di da, di dum, di da, 

di dum, di da, di dum 

 Brüderchen, komm tanz mit mir 

 Brüderchen, komm, tanz mit mir, beide Hände reich' ich dir,                                            

einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.                                                       

Mit den Händchen klipp, klipp, klapp, mit den Füßchen tripp, tripp, 

trapp,einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.                                                                    

Mit dem Köpfchen nick, nick, nick, mit den Fingerchen tick, tick, tick,                              

einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. 
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GÖRSEL 
SANATLAR 

________________ 
  

 Nisan ayında İtalyan ressam  

AmedeoModigliani’nin 

hayatını ve eserlerini 

inceleyeceğiz. Modigliani’nin 

resimlerinden yola çıkarak 

bir portre çalışması 

yapacağız. 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 
   

  Basketbol branşını öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bu ay kapsamında 

öğrencilerimizden en bir tane basketbol maçını izlemelerini rica 

ediyoruz. Bu sayede derste anlatacağım kuralları izledikleri maç ile 

karşılaştırma fırsatı bulabilecekler. Biz de derslerimizde top sürme 

çalışmaları, paslaşmalar ve turnikeleri gösterip uygulayacağız. 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapsamında 

öğrencilerimizle hazırlayacağımız Dans gösterimizin ufak 

dokunuşlarına da bu ay hız vereceğiz ve sizlere sergileyeceğiz. 
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  Özel Yıldız Koleji’nin Kuruluşu için hazırlık ve 23 Nisan Şarkıları 

programımızda olacaktır.  
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MÜZİK 

____________________________ 

Damdaki Kedi 

Yazar: Grazia Ciavatta 

 Hiç tanımadığı bir yerde kaybolup 

yapayalnız kalan Kedicik telaşla bir 

çatıya sığınır. Fakat yükseklik 

korkusu nedeniyle bir daha aşağı 

inemez ve bu garip yerde kapana 

kısılır. Onun yardım isteyen 

miyavlamalarını işiten ; iyi yürekli 

Martina ise evinin balkonundan 

ona yemek vermeye başlar ve böylece uzaktan da olsa aralarında sıcak bir 

arkadaşlık ilişkisi gelişir. Şimdi Kedicik'in korkularıyla yüzleşmesi ve 

özgürlüğe doğru bir adım atması gerekmektedir... eserleri bir arada 

çocuklarınızla birlikte de okuyabilirsiniz. 

KİTAP ÖNERİSİ 
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 
Sağlık Haftası: 10- 14 Nisan 

Turizm Haftası: 15- 22 Nisan 

Okulumuzun Kuruluşu: 18 Nisan 

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 
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ÖĞRETMENLERİMİZ 
GÖNÜL AKKURT- SINIF ÖĞRETMENİ 

BUSE GİZEM KÖSTEM -İNGİLİZCE 

ÖĞRETMENİ 

BRADLEY MARK GRAHAM-İNGİLİZCE 

ÖĞRETMENİ 

DENİZ ESEN- ALMANCA ÖĞRETMENİ 

HANDAN BAYRAM- MÜZİK ÖĞRETMENİ 

F.SEZA SATIRLI- GÖRSEL SANATLAR 

ÖĞRETMENİ 

SIDIKA ESEN UZUN- BEDEN EĞİTİMİ 

ÖĞRETMENİ 

FERHAT İLKER ORBAY- KODLAMA 

ÖĞRETMENİ 

NİMET KINRAN- FEN UYGULAMALARI 

ÖĞRETMENİ

Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

https://www.instagram.com/yildizkoleji

http://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.yildizkoleji.k12.tr%252F&h=ATMLJrCtmmA9mLxcR2-NfqQIqefo68Jtk_AJww2FNoM4ewFeX-qJ6Lp79qcSQBmvULMh53H5sY8kVjrR1SUkZWZckKWfs-zHp9MyoSDRcesEIxrZQKS0n1bdK2eB-uOVyQ
https://www.facebook.com/YildizKoleji
http://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.yildizkoleji.k12.tr%252F&h=ATMLJrCtmmA9mLxcR2-NfqQIqefo68Jtk_AJww2FNoM4ewFeX-qJ6Lp79qcSQBmvULMh53H5sY8kVjrR1SUkZWZckKWfs-zHp9MyoSDRcesEIxrZQKS0n1bdK2eB-uOVyQ
https://www.facebook.com/YildizKoleji

