
 

 

  

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU 

4-A SINIFI OCAK AYI 

ÇALIŞMA BÜLTENİ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



TÜRKÇE 
Ocak Ayında Yapılacaklar: 

 

İşlenecek Metinler:  

 

Robotların Efendisi :Cezeri 

Bilim İnsanı Nasıl Olunur? (DM) 

İbni Sina (SOM) 

Tekrar ve değerlendirme çalışmaları 

Metinler, Hazırlık, anlama; görsel okuma- dinleme- 

okuma, metni inceleme-söz varlığını geliştirme  

etkinlikleri ile okunan  metnin hikaye haritası 

etkinliği, sözlük anlamı ve eş anlamı verilen 

kelimelerle  bulmaca etkinliğini yapacağız Hikaye yazma etkinlikleri yapacağız. 

Kelime ve kelime gruplarının çağrıştırdıkları tahmin çalışmaları etkinliği 

yapacağız. Türemiş sözcükler çalışması, metnin anahtar kelimelerinin çağrıştırdığı 

kelime etkinliği, kelimelerin  anlamını tahmin çalışması ve sözlükten sözcük bulma 

etkinliği, metni soru- yanıt ile anlama etkinlikleri, okunan şiir ile benzer bir şiiri 

karşılaştırma çalışması ve benzerlikleri yazma çalışmaları uygulayacağız. 

  
 

MATEMATİK 
 

  Ocak Ayında Yapılacaklar: 

  Doğal sayılarda Bölme İşlemleri yapacağız. 

  Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişki öğreneceğiz. 

  Bölme işlemi gerektiren problemler çözeceğiz. 

  03.01.2019 Tarihinde İkinci Yazılı Yoklama Yapılacaktır. 

 

FEN BİLİMLERİ 
  

         Ocak Ayında Yapılacaklar: 

         Mıknatısların Özellikleri . 

         Mıknatısın Etki Ettiği Maddeler  

         Mıknatısın Yeni Kullanım Alanları 

 

 



SOSYAL BİLGİLER 
 

 

           Ocak Ayında Yapılacaklar:  

           Bilim Teknoloji ve Toplum: 

          Teknolojik ürünler 

           Geçmişten Bu Güne Teknoloji 

          Tekrar ve Değerlendirme çalışmaları yapacağız. 

    

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

 
               Ocak Ayında Yapılacaklar: 

              İnsan İlişkilerinin Temeli 

              Sevgi Ve Saygı 

              Tekrar ve Değerlendirme çalışmaları yapacağız. 

              Fatiha suresinin anlamını öğreneceğiz. 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ 
 

                                  

                                                Ocak Ayında Yapılacaklar: 

                                                Trafikle ilgili Meslekler ve  Kurumlar   

                                                Toplu Taşıma Araçları. 

                                                Neler öğrendik ?Değerlendirme çalışmaları   

                                                yapacağız.                                                                                                                                               

 

 

 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 
 

         İnsanlar Eşittir 

         Adalet ve Eşitlik Sağlanmalı 

         Adil Davranılmazsa  

         Yapalım Öğrenelim çalışmaları yapacağız. 
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MİNDLAB 

            Alıştırmalar 

        Olimpiyat dersine giriş 

        Planlamaya dayalı, birden fazla bilgi kaynağını 

dikkate alma ve mevcut kaynakları yönetmek üzere 

hareket etme becerilerini kullarak "Abalone" oyununu 

oynayacağız. 

 
 

 

KODLAMA 
 
 

 4.Sınıf öğrencilerimiz, bu dönemin sonuna kadar Apple - “KeyNote” 

uygulamasında, kendi hikayelerini oluşturacaklar ve bunu sunum / video haline 

getireceklerdir.  

 Bu hikayeyi oluşturmak için, kendi oyuncaklarını evden getirip iPad ile 

fotoğrafını bahçemizde çektiler. 

 Konuşma baloncuklarıyla, hikaye çocuk çizgi romanı şeklinde olacaktır. 

 Öğrencilerimiz grup halinde bu projeyi teslim edeceklerdir.  

 Tasarım kurallarını öğrenecekler, çekilen fotoğrafların uygun bir şekilde 

kullanılması gerektiğini kavrayacaklardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İNGİLİZCE 

ÜNİTE: UNIT 4 – Good and Bad Days  

WORDS (Kelimeler):  

curry (köri), omelette (omlet), paella  

(İspanya’nın meşhur deniz ürünleri ile  

yapılan pilavı), spaghetti (spaghetti), stew (yahni), cook  

(pişirmek), paddle (kürek çekmek), drop (düşmek), 

forest  

(orman), climb (tırmanmak), miss the bus (otobüsü 

kaçırmak),  

pass a test (sınavı geçmek), open a lunchbox 

(beslenme çantasını  

açmak), kick a ball (topa vurmak), nutrients (besleyici öğeler),  

minerals (mineraller), vitamins (vitaminler), sedentary (bir yere yerleşmiş), engagement  

(nişan), plate (tabak), dishes (bulaşık), bring (getirmek), soup (çorba), pizza (pizza),  

salad (salata), chicken (tavuk), ice-cream (dondurma), cheese (peynir), taste (tatmak),  

smell (koklamak), culture (kültür), chopsticks (çubuklar), kimonos (kimonolar), barbecue  

(mangal), chestnut (kestane)  

 

GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)  

 

Past Simple (Geçmiş Zaman)  

 

- I passed my English test.  

- She played tennis all day.  

- His mum prepared a delicious plate of 

spaghetti.  

- They couldn’t play in the park because it was 

too cold.  

- Why didn’t Emma catch the ball?  

- Why didn’t Sally and John pass the test?  

- I didn’t pass my test.  

- I didn’t revise.  

- He didn’t ask.  

Past Continuous (Sürekli Geçmiş 

Zaman, Geçmiş Zamanın Hikayesi)  

- She was eating vegetables.  

- They were doing physical activity.  

- Sam wasn’t doing much physical activity.  



PHONICS  

/t/ /d/ /ed/  

It is pronounced:  

- /t/ after unvoiced sounds - /d/ after voiced sounds - /ed/ after verbs 

ending –t or –d  

Examples:  

played, followed, visited ended, 

stopped, missed passed, 

watched, opened decided, 

painted, packed collected, 

revised, remembered  

SONGS (Şarkılar): It was a bad day, those were the days  

PROJECTS (Projeler): International Food (Öğrenciler bir ülkenin yiyeceklerini 

araştırıp sunacaklar) 

STORIES (Hikayeler) & VIDEOS (Videolar): How does Tom feel?, Island adventure: 

Chapter   

Öğrencilerimizi 20 dakika Rosetta Stone çalışması için teşvik etmeyi unutmayalım. 

ENGLISH: SKILL BOX FOR MOVERS COURSE 

Units - Üniteler: 

Unit 9 - Home 

New vocabulary - Kelimeler: 

address, apartment, armchair, balcony, basement, bath, bathroom, bed, bedroom, 

blanket, bookcase, blanket, bookcase, box, camera, CD player, chair, clock, computer, 

cupboard, desk, dining room, door, downstairs, dream, DVD player, elevator, flat, flower, 

garden, hall, home, house, kitchen, lamp, laptop, lift, living room, mat, message, mirror, 

painting, phone, picture, radio, roof, room, rug, seat, shower, sleep, sofa, stairs, table, 

television, toothpaste, toothbrush, towel, toy, tree, upstairs, wall, wash, watch, window 

 

 

Topics covered - Konular: 

Labelling rooms, Labelling household objects, The functions of objects, Similarities and 

Differences between places, Moving house 

 



GERMAN – ALMANCA 

THEMEN – KONULAR 

Zahlen (sayılar) 

Familie (aile)   

Farben (renkler) 

             

WORTSCHATZ (kelime bilgisi)  

21 (einundzwanzig),  22(zweiundzwanzig),  23(dreiundzwanzig),   

24(vierundzwanzig), 25(fünfundzwanzig),  26(sechsundzwanzig), 

27(siebenundzwanzig), 28(achtundzwanzig), 29(neunundzwanzig), 30 (dreißig) 

Tante ( teyze/ hala) , Onkel ( amca/ dayı),  Cousin (erkek kuzen ), Cousine (kız 

kuzen) 

lila (mor), braun (kahverengi), orange (turuncu), rosa (pembe)   

         ZIELSPRACHE  

Das ist meine Mama/ das ist meine Schwester.   (bu benim annem, bu benim 

kız kardeşim)  

Das ist mein Papa/ das ist mein Bruder. (bu benim babam, bu benim erkek 

kardeşim) 

Meine Mama heißt ……  (Benim annemin adı ……)      

Mein Papa heißt ……. (Benim babamın adı ………) 

Meine Oma heißt …. (benim büyükannem adı ……) 

Mein Opa heißt …… (benim büyükbabamın adı……) 

Was ist deine Lieblingsfarbe?  (en sevdiğin renk nedir?) 

Meine Lieblingsfarbe ist ……… .( benim en sevdiğim renk ……… dır.) 

Welche Farbe ist das ?  (Bu hangi renk?) 

Frohes Neues Jahr   (Mutlu yıllar!) 

 

LIED (ŞARKI)  Ode an die Freude  (neşeye övgü)  / Beethoven  

Freude,  schöner Götterfunken, 

Tochter aus Elysium, 

Wir betreten feuertrunken, 

Himmlische, dein Heiligthum! 

Deine Zauber binden wieder 

Was die Mode streng geteilt; 

Alle Menschen werden Brüder, 

Wo dein sanfter Flügel weilt. 

 



GÖRSEL SANATLAR 

        Ocak ayında sanat derslerimizde Fransız ressam  

Henri Rousseau ile tanışacağız. Rousseau’nun egzotik  

orman resimlerine inceleyeceğiz. Sonra kendi ormanımızı  

resimleyeceğiz. Sanat mesleklerinden tekstil tasarımı  

hakkında bilgi edineceğiz ve dokuma çalışması yapacağız.  

Dersimize destek olmak için öğrencimizle birlikte  

Henri Rousseau eserlerini inceleyebilirsiniz.  

 

MÜZİK 

   

                                                          4. Sınıf öğrencilerimizle Ocak ayında 

                                                         “Halay ” adlı şarkıyı  öğreneceğiz.  

                                                          Melodika çalışmaları yapacağız. 

                                                          Do-mi aralığındaki etütleri çalışacağız. 

 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri derslerin başlamasından  

önce sabah sporu ve yoga ile güne hazırlanıyoruz.                                    

 Aralık ve ocak ayı boyunca jimnastik  

hareketlerinin devamı olan amut ve mum  

duruşunu çalışıyoruz. Denge oyunlarına  

önem veriyoruz. Dönemin son haftası dans  

ve yarışmalarla öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. 
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Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) 
 

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: 

 

Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk 
Yazan: Hanzade Selvi 

Yayınevi: Tudem 
 

Türkçe o ̈ğretmenleri hiç tanımadıkları birine mektup 

yazma o ̈devi verince Baler Is ̧ık Oyalı ve diğer o ̈ğrenciler 

s ̧as ̧ırırlar. C ̧ünku ̈ her türlü teknolojik harikayla iletis ̧imin 

saniyelere tas ̧ındığı bu zamanda mektupla iletis ̧im 
kurmak onlara go ̈re çok eski ve zor bir yo ̈ntem. Baler, 

mecburen yazdıg ̆ı mektubu asıl sahibine go ̈ndermeyerek 

onu bir ağaç kovuğuna saklamayı tercih eder. Birkaç gu ̈n 

sonra mektubu ağaç kovuğundan geri almaya gittiğinde 

ise büyük bir sürprizle kars ̧ılas ̧ır. C ̧u ̈nkü hiç tanımadığı 

kis ̧i ona bir mektup bırakmıs ̧tır.  
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