İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA İ L KO KU LU
3 . S I N I F O C A K AY I BÜ LT E N İ
Değerli Velilerimiz,
Uzun bir ayrılığın ardından başladığımız yüz yüze eğitimin birinci döneminin
sonlarına yaklaştık. Bu öğretim döneminde öğrencilerimiz arkadaşlarıyla oynayarak,
paylaşarak ve öğrenerek güzel günler geçirdiler.
FEN BİLİMLERİ
“Işık ve Sesler” ünitesine başlangıç yaptık. Görme olayının gerçekleşmesi için
cisimlere ışık vurması ve sağlıklı bir göze sahip olmamız gerektiğini deneyerek
öğrendik. Bazı öğrencilerimizin gözlerini bağlayarak önlerine konulmuş nesnelerin
renklerini ve adlarını tahmin etmelerini ve sınıfta seçilen bir arkadaşını bulmalarını
sağladık. Bu süreçte göz sağlığımızın önemini bir kez daha anladık ve görme engelli
insanların çektikleri zorlukları deneyimledik. Işığın görmedeki rolü konusunda
videolar izledik. Yapay ve doğal ışık kaynaklarını tanıyarak çevremizdeki ışık
kaynaklarını sınıﬂandırdık.
TÜRKÇE
Türkçe dersi dendiğinde kurallı ve anlamlı okuma, okuduğunu anlama önem kazanır.
Okuduğunu anlama etkinliklerinde bir metnin hikaye unsurlarının nasıl
bulunduğu üzerinde durduk. Nasrettin Hoca’nın bir f ıkrası ele alınarak hikaye
haritası oluşturduk. Nasrettin Hoca ve f ıkra konusunda araştırmalar yapıldı.
Verilen hikaye unsurlarına uygun bir metin yazdık. Metinlerimize başlık bulduk,
konusunu belirledik. Disiplinler arası çalışma olarak Hayat Bilgisi dersi
“Bilinçli Tüketici” konusunda ‘’Ayağını yorganına göre uzat.’’ atasözünü kavrayıp
resimle ifade ettik. Kitap okuma saatimizde ‘’Kar Tanesi’ kitabımıza başladık.
Kar tanesinin nasıl oluştuğunu, şeklini ve beyaz görmemizin nedenini öğrendik.
Origami ile kar taneleri kestik. Karda en çok yapmayı sevdiğimiz kardan adamları
boyayarak sınıf camlarımızı süsledik.

MATEMATİK
Bölme işlemini sınıfa getirilen çeşitli nesnelerle paylaşımlar yaparak hatırladık.
Bölme terimlerini, iki basamaklı ve üç basamaklı sayılarla bölme işlemleri yaparken
öğrencilerimiz derslere etkin katıldılar. Bölme işleminde terimler arası ilişkilerde
bölünen ve bölümü bulmayı öğrendik. Bölme problemleri çözdük ve
günlük hayatımızla ilgili bölme problemleri kurduk. Konuları etkinlik, ek kaynak ve
videolarla zenginleştirmeye çalıştık.
HAYAT BİLGİSİ
Sağlıklı Hayat ünitesine başlangıç yaptık. Kişisel bakım nedir, kişisel bakım yaparken
dikkat edilmesi gerekenleri, kaynakların tasarruﬂu kullanımının (elektrik, su,
doğal gaz) aile ve ülke bütçesine katkılarını kavradık. Bilinçli tüketicinin bir ürün
satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrendik. Aldığı ürün ile karşılaştığı
sıkıntılarında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, başvuracağı telefon numaralarını
kavradık. Bunu sınıf içinde oyunlaştırdık. Mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerin
tüketilmesinin sağlığımız için önemi, dengeli beslenmek için yapılması gerekenler,
tüketmemiz gereken meyve ve sebzeler konularında öğrencilerimiz etkin katılım sağladılar.

Y A BA N C I D İ L L E R
3 r d G RA D E - I N T E G RAT E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout January our students studied on;
■ Discussing the activities they like/ don't like doing.
■ Describing how they did different activities by using the adverbs of manner.
■ Speaking about the animals they are interested in by using present simple plural, yes/ no
questions and short answers.
■ Talking about future plans by using the correct forms of going to afﬁrmative, negative and
questions.

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Sevdikleri ve sevmedikleri etkinlikler hakkında konuştular.
■ Zarﬂarı kullanarak etkinlikleri nasıl yaptıklarını yazdılar.
■ Present simple tense kullanarak sevdikleri hayvanlardan bahsettiler.
■ “be going to” yapısını kullanarak gelecek planlarından bahsettiler.

During February our students will be able to,
■ Learn how to use “have” to structure to talk about obligations.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Zorunluluklardan bahsetmek için “have to” yapısını öğrenecekler.

3 r d G RA D E - M I X E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout January our students studied on;
■ Comprehending the usage of capital letters and identifying the periods, question mark,
comma and exclamation point in a sentence.
■ Doing peer editing to their f riends’ writings in terms of punctuation and capitalization.
■ Categorizing the animals and create an animal card.
■ Writing the descriptions of the animals in terms of their species, home, heigh and
their abilities.
■ Using the transition words “and” and “but” to connect sentences.
■ Brainstorming on different types of toys and categorize them.
■ Practicing the usage of commas with the sequence words and end punctuation.
■ Talking about the characters, the problem, the solution and the plot of a story.
■ Reading the following books f rom Raz-kids indicated in the paranthesis and discussing
them in class. (No, Lily Don’t, Hide and Seek with Zog, Who Runs Faster, Winter Sports,
Skateboards)

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Büyük harf, nokta, soru işareti, virgül ve ünlem işaretinin kullanımını öğrendiler.
■ Birbirlerinin yazı çalışmalarını büyük harf ve noktalama açısından değerlendirebildiler.
■ Hayvanları kategorize ettiler ve onlar hakkında bilgileri içeren kartlar hazırladılar.
■ Seçtiği hayvanların tür, yaşam alanı, boy ve yetenekleri hakkında tasvir yaptılar.
■ Cümleleri birbirlerine bağlamak için “and” ve “but” bağlaçlarını kullandılar.
■ Farklı oyuncaklar hakkında tartıştı ve kategorize ettiler.
■ Sıralama belirten ifadeler ile virgül kullanımını öğrendiler.
■ Bir hikayedeki karakterler, problem, çözümü ve olaylar hakkında konuşabildiler.
■ Raz- kids platformundan okuma çalışmaları yapabildiler ve konuları tartışabildiler.
During February our students will be able to,
■ Describe their favorite toy and practice the usage of commas with the sequence words
and end punctuation.
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ En sevdikleri oyuncakları tasvir edecekler ve sıralama belirteçleri ile virgül kullanımının
üzerine çalışacaklar.

3 r d G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Janvier sont les suivantes;
■ Indiquer le chemin en faisant des phrases.
■ Connaitre la monnaie et faire des courses.
■ Répondre aux questions selon les images.

Değerli veliler,
Ocak ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir;
■ Cümleler kurarak yol tariﬁ yapar.
■ Para birimlerini öğrenir ve alışveriş diyaloglarını yapar.
■ Resimlere bakarak sorulara cevap verebilir.

Au mois de Février;
■ Les animaux de zoo.
■ Faire un reportage ou dessin sur un magasin .
■ Apprendre les animaux zoo et faire des phrases avec il y a.
■ Apprendre des expressions idiomatiques animalières.

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanları öğrenecekler.
■ Var – yok kalıbını kullanarak cümleler kurabilirler.
■ Bir resim üzerinden yola çıkarak bir mağaza ile ilgili diyaloglar kurarlar.
■ Konu ile alakalı deyimleri öğrenirler.

YAŞAM BECERİLERİ
3. sınıf öğrencilerimizle kendi hikâyelerimizin baş kahramanlarını resmettik ve
sonrasında o karakterler ve özellikleri ile alakalı sohbetlerde bulunduk.

DÜ Ş Ü N M E B E C E R İ L E R İ
KODLAMA ve STEM
Ocak ayında öğrencilerimiz, belli bir problemin çözümü için doğru komut dizimi
oluşturur, farklı komut yapılarının olduğunu ifade eder ve işlevlerine göre komutları
gruplar, kazanımları doğrultusunda oyun tabanlı öğrenme platformu olan kodris
uygulamasında kodlamaya devam ettiler. Scratch programında blok gruplarının görevleri
anlatılmaya devam edildi. Döngü ve koşul kod bloklarını amacına uygun kullanır
kazanımı doğrultusunda oyun tasamı yapıldı. Karne haftasında olacak “Stem sergimiz”
için hazırlıklar yapıldı. Havanın itme kuvveti ile ilgili araçlar tasarlandı ve makey makey
(elektronik) kart kullanarak Scratch programında oyun hazırlandı ve heyecanla oynandı.

YETENEK BECERİLERİ
BEDEN EĞİTİMİ
Sınıfça oluşturulan programı uygular: Ocak Ayında oyun ve etkinlikler için iş birlikçi
yaklaşımla program hazırlar ve uygular. Lokomotor beceriler ve stabilizasyon becerilerini
oyunlar ile geliştirir. Atletik becerilerden koordinasyon ve denge üzerine oyunlar oynandı.
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GÖRSEL SANATLAR
3. sınıf öğrencilerimiz ile Görsel sanat çalışmasını ekleme ve çıkarma yoluyla farklı
malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapma ve görsel sanat çalışmalarını
oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanma kazanımları
doğrultusunda, uzay konusu işlenerek üç boyutlu tasarımlar yapıldı. Yaratıcılıklarını
geliştirmek amacı ile resimlerle bilmece oyunu oynama ve ressamları tanıyorum konusu
altında ünlü ressam Joan Miro’yu tanıyarak, atık malzemeler ile heykel çalışmaları yapıldı.

MÜZİK
Ocak ayı boyunca aşağıdaki kazanımlar doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık.
■ Kazanım; Ezgi denemeleri yapar.
Öğrencilerimize farklı enstrümanlar verildi. (Ukulele, Bateri, Piyano ve ritim
enstrümanları) Bu enstrümanlar ile o anki duygularını ifade edecek müzikler çalmaları
istendi. Daha sonra beraber bir müzik oluşturularak sınıfta seslendirildi.
■ Kazanım; Farklı ritmik yapıdaki ezgilere uygun hareket eder.
Öğrencilerimize farklı ritimde birkaç müzik seslendirildi. Daha sonra tüm sınıfa
farklı ritim enstrümanı vererek farklı ritimdeki müziklere eşlik etmeleri istendi.
■ Kazanım; Müzikteki ses yüksekliklerini fark eder.
Çevrelerinde duydukları seslerin neler olduğu soruldu. Verilen cevaplardan ince ve
kalın olanlar belirlendi ve öğrencilerden bu sesleri taklit etmeleri istendi. Daha sonra
taklit etme “ezgili vurmalı çalgılar” kullandırılarak yaptırıldı.
■ Kazanım; Kendi enstrümanını yapar.
Öğrencilerimizle karton ve kapaklardan el zilleri, su şişelerinden marakaslar ve
yoğurt kutularından trampetler yaparak, öğrendiğimiz şarkılara eşlik edip mini bir
konser verdik.
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