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TÜRKÇE 
 

V:TEMA:DOĞA VE EVREN 

 

Öğrenilecek Metinler: Kaybolan Cennet, Dağdaki Kaynak, Evini Arayan 

Arık Tohumu.Akeniz’le Ropörtaj (DM), Deniz Çok Uzak 

5N1K ve okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız.  

✓ Atasözü, deyim ve özdeyişler konusunu işleyeceğiz.  

✓ Adı niteleyen kelimeleri öğreneceğiz. 

✓ İsmin yerini tutan kelimelere örnekler vereceğiz.  

✓ Yunus Emre'nin hayatını araştıracağız.  

 
 

MATEMATİK 
 

  IV. ÜNİTE: 

✓ Başit , Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler 

✓ Birim Kesirleri  Karşılaştırma ve 

Sıralama 

✓ Bir Çokluğun Belirtilen Bir Basit Kesir Kadarını 

Belirleme 

✓ Paydaları Eşit Olan Kesirleri Karşılaştırma 
 

FEN BİLİMLERİ 
  

IV. ÜNİTE: MADDENİN 

ÖZELLİKLERİ 
 

✓ Maddeyi 

Niteleyen. Özellikler 

✓ Suda Yüzen ve Batan 

Maddeler 

✓ Suyu Emen ve Emmeyen 

Maddeler 

✓ Mıknatıs tarafından 

Çekilen ve Çekilmeyen 

Maddeler. 
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SOSYAL BİLGİLER 
 

IV.BİLİM TEKNOLOJİ VE TOPLUM 

 

✓ Zaman İçinde Teknoloji 

✓ İcat Çıkaralım 

✓ Zarar Vermeden Kullanalım 

✓ Tekrar ve Değerlendirme 

çalışmaları yapacağız. 

   

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

 
               III. ÜNİTE: GÜZEL AHLAK 

 

✓ Anne babayla İlişkiler 

✓ Baba İle Oğul 

✓ Kardeşlerle İlişkiler 

✓ Fatiha Suresi’ini ezberleyeceğiz. 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ 
 

✓ Toplu Taşıma Araçları 

✓ Taşıtlara biniş ve taşıtlardan iniş kurallarını öğreneceğiz. 

✓ Yolculuk sırasında uyulması gereken kurallara örnekler vereceğiz. 

✓ Toplu taşıma araçlarını koruyalım konusunu işleyeceğiz. 
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İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 
 

         IV. ÜNİTE: UZLAŞI 

Anlaşmazlıkların nedenlerin 

Uzlaşı Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar 

Uzlaşı Yolları 

 

MİNDLAB 

 

 

Checker oyununu oynayacağız. 

Yıllık plana uygun olarak oyunlar oynanmaya devam edecektir.  

 

 

KODLAMA 
        4.Sınıf öğrencilerimiz, KeyNote uygulamasında “Sunum kurallarını” 

öğrendiler ve benimsediler.Profesyonel bir sunum nasıl yapılır, “Tasarım kuralları” 

, “Renk Uyumu” gibi konularda bilgi sahibi oldular.Kendi getirdikleri oyuncakların 

fotoğrafını çektiler, bunu sunuya eklediler ve konuşma baloncuklarıyla sahneyi 

canlandırdılar. 

        Şubat ayında projelerini bitirmiş olacaklar, düzenleme ihtiyacı duyarlarsa 

yine KeyNote uygulamasına dönülecek. Fotoğraflar, animasyon geçişleri 

konusunda iyice bilgi sahibi olacaklar.Algoritma oluşturma becerilerini kazandılar 

, “sıralama” nın kurallarını öğrendiler. Sahneye ekledikleri karakterler ve konuşma 

baloncukları, sıralı ve kurallı bir şekilde olmalıdır. 

 

4.sınıf öğrencilerimiz, devam eden 

haftalarda, daha gelişmiş kodlama 

uygulamalarını öğrenecekler ve 

uygulayacaklardır. 

Öğrencilerimizden “Lal - Büteyra - Ekin 

“ in grup çalışmasından bir sahne ; 
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İNGİLİZCE 

 

Ünite:UNIT 5 – Arts and Entertainment 

WORDS: (Kelimeler) 

 Thriller (gerilim filmi), comedy (komedi), sci-fi (bilimkurgu), romance (romantizm), 

musical (müzikli, müzikal), cartoon (karikatür, çizgi film), noise (gürültü), rescue 

(kurtarmak), reserve (reserve ettirmek, ayırtmak) difficult (zor), harbour (liman), 

underground (yeraltı), bring (getirmek), tidy (düzenli, toplu), agree (aynı fikirde 

olmak, anlaşmak), polite (nazik, kibar), legal (yasal), responsible (sorumlu), appear 

(görünmek, belirmek), visible (gözle görünür), order (sipariş vermek), possible 

(olabilir, mümkün), personal (kişisel), polite (nazik, kibar), mature (olgun), historic 

(tarihi), pay (ödemek), cook (pişirmek, aşçı), heat (ısıtmak), resistible 

(direnilebilir), discreet (sağduyulu), formal (resmi), credible (inandırıcı), fit 

(zinde), kind (cins, çeşit), cycle (pedal çevirmek), act (davranmak), jazz (caz), 

prefer (tercih etmek), cello (cello), harmonica (mızıka), saxophone (saksafon), 

triangle (üçgen zil), drum (davul), clarinet (klarnet), harp (arp), tambourine (tef), 

violin (keman), guitar (gitar), instrument (enstrüman), glad (memnun), funky 

(korkak), dance (dans etmek) rock (kaya & müzik türü), percussion (vurmalı 

çalgılar), wind (sarmak, rüzgar), already (zaten), arrive (varmak, ulaşmak), 

entertainment (eğlence), shadow (gölge), tape recorder (kasetçalar), reggae 

(müzik türü), folk (halk), gospel (gerçek, hakikat), classical music (klasik müzik) 
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GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)  

Question Tags in the Past:  

- Maria watched a scary film, didn’t she?  

- Maria had a good time, didn’t she?  

- The shadow didn’t write on the window, did it? 

Prefixes (un-, pre-, dis-, in-, im-, re-, i-)  

Un -> untidy, unhealthy,  

Im -> impossible, impersonal  

Pre -> prehistoric, prepay  

In -> informal, indiscreet  

Dis -> dislike, disorder  

Re -> react, reread  

I -> illegal, irregular  

Target Language  

Have you ever played the saxophone?  

- Yes, I’ve played it since I was seven.  

Have you heard that song yet?  

- Yes, I’ve just heard it on the radio.  

Past Continuous  

I was listening to...(the teacher)  

They were listening to... (music)  

SONGS (Şarkılar): Did you hear the music last night on the radio?  

PROJECTS (Projeler): Searching instruments and types of 

music(Enstrümanları ve müzik türlerini araştırma)  

STORIES (Hikayeler) & VIDEOS (Videolar): Why does Flo say sorry to 

Maria? & Island Adventure: chapter 5 

 



ÖZEL YILDIZ KOLEJİ İLKOKULU 

ENGLISH: SKILL BOX FOR MOVERS COURSE 

Units - Üniteler: 

Unit 10 - Sports 

 

 

New vocabulary - Kelimeler: 

 

badminton, ball, band, baseball, basketball, bat, beach, bike, boat, book, bounce, 

camera, catch, CD, cinema, comic book, dance, doll, draw, drive, DVD, email, 

enjoy, favourite, film, fishing, fly, football, game, go shopping, goal, guitar, hit, 

hobby, hockey, holiday, hop, ice skates, ice skating, jump, kick, kite, listen, 

movie, music, net, paint, painting, party, photo, piano, picture, play, player, 

practice, present, pull, radio, read, roller skates, roller skating, ride, run, sail, 

score, sing, skate, skateboard, skateboarding, soccer, song, sport, sports centre, 

stroy, swim, swimming pool, table tennis, take a photo, television, tennis, text, 

throw, toy, video, walk, watch 

 

Topics covered - Konular: 

Hobbies, Using adverbs, What we did on the weekend, Lucky charms, Basketball 
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GERMAN - ALMANCA 

 
THEMEN – KONULAR 

Lebensmittel (yiyecekler) 

Getränke (içecekler)   

Speisen (yemekler)            

WORTSCHATZ (kelime bilgisi)  

Limonade (limonata), Milch (süt), Wasser (su) , Kaffee (kahve), Tee (çay),               

Orangensaft (portakal suyu),   Apfel (elma),  Banane(muz), Birne (armut), Zitrone 

(limon) , Erdnuss (yerfıstığı), Honig (bal), Käse (peynir), Wurst (sucuk), Ei 

(yumurta) ,Tomate (domates),  Pommes (patates kızartması) , Spagetti 

(spaghetti), Suppe( çorba),  Popcorn (patlamış mısır),    Schokolade (çikolata) ,  

 

         ZIELSPRACHE  

Was magst du?   (neyi seversin?)  

Ich mag …. (Ben  ………’yı severim.) 

Was magst du nicht? ( neyi sevmezsin? ) 

Ich mag ……. nicht. (…… yı sevmem) 

Magst du …….? ( …….’yı sever misin?) 

Ja, ich mag. (evet, severim.) 

Nein, ich mag nicht. (hayır, sevmem) 

Was ist deine Lieblingsessen?  (en sevdiğin yemek nedir?) 

Meine Lieblingsessen ist ……… .( benim en sevdiğim yemek ……… dır.) 

Was ist deine Lieblingsgetränk?  (en sevdiğin içecek nedir?) 

Meine Lieblingsgetränk ist ……… .( benim en sevdiğim içecek  ……… dır.) 
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GÖRSEL SANATLAR 

Şubat ayında ressam Albrect Dürer’in hayatını ve eserlerini inceleyeceğiz. 

Dürer’in hayvan çizimlerinden yola çıkarak hayvanlar konulu resim çalışması 

yapacağız. Pastel boya kazıma tekniğini uygulama ile öğreneceğiz.  

Dersimize destek olmak için öğrencimizle birlikte internet ve kitaplardan Dürer 

eserlerini inceleyebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

MÜZİK 

   

      Sınıf öğrencilerimizle Şubat ayında 

melodika da do–sol aralığında notalar 

öğrenilecek ve melodika metodu 

1.2.3.4.5.6.7.8.9. etütler çalışılacak 

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER 

         4.Sınıflarımıza döneme Hoş Geldiniz diyoruz 

ve Şubat ayında eğitsel oyunlara ayırıyoruz. 

Oynayacağımız oyunlar ‘Yağ satarım Bal Satarım, 

Yakar Top (Topu tutma ve kavrama), İstop Oyunu 

(topu kavrama ve Hedefe Yöneltme), Ali Baba 

Saatin Kaç? (Ritmik saymalar ve Dikkat). 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklara 

başlıyoruz. 
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Web adreslerimiz 

www.yildizkoleji.k12.tr 

https://www.facebook.com/YildizKoleji 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

Sivil savunma günü (28 şubat) 

 

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: 

 

FEDOR AMCA 

Yazar: Eduard Uspenski 

 

Kitabın ismi şaşırtmasın sizi çünkü Fedor Amca daha altı 

yaşında küçücük bir çocuk. Fedor Amca hayvanları o kadar 

çok sever ki bir gün kedi Tayfa'yla tanışır. Ama bu sıradan 

bir kedi değildir. O konuşabilen bir kedidir. Fedor Amca, 

Tayfa ile arkadaş olur ve onu eve götürür. Ama annesi 

Tayfa'nın evlerinde yaşamasına izin vermez. Fedor Amca 

da bunu üzerine evi terk eder. Kediyle birlikte Süt Kesiği 

adlı bir köye giderler. Bu köyde konuşan köpek Topaç'la 

tanışırlar. Üç arkadaş bir eve yerleşirler ve birlikte 

yaşamaya başlarlar. Böylece macera başlar. 
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