İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA İ L KO KU LU
4 . S I N I F O C A K AY I BÜ LT E N İ
TÜRKÇE
4. sınıﬂarımızla ocak ayında 3. ünitemizin devamında yer alan “Metinde
Ana Fikir” bulma ve “Metinde Konu” kazanımlarını elde etmiş oldular.
Dönem sonu etkinliği olarak sevdikleri kitabın aﬁşini hazırlayıp kitap
hakkındaki görüşlerini belirlediler. İzledikleri ﬁlm hakkında çıkarımlarda
bulunup ﬁlme dair canlandırmalarda bulundular. Yaratıcı Yazma çalışması
etkinliğinde bilgilendirici metin yazmayı deneyerek hem eğlenceli hem de
faydalı bir etkinlik gerçekleştirmiş oldular.
MATEMATİK
4. sınıf öğrencilerimizle en çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı
bir doğal sayının çarpımını tahmin edip tahminini işlem sonucu ile
karşılaştırdık. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri
çözdük. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara ve
en çok dört basamaklı sayıları bir basamaklı sayılara böldük. Son üç basamağı
sıf ır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böldük.
Bir bölme işleminin sonucunu tahmin edip tahmini işlem sonucu ile karşılaştırdık.
FEN BİLİMLERİ
4. ünite: Maddeyi Tanıyalım ünitesinden; Maddeyi niteleyen özellikler nelerdir? Maddenin
ölçülebilir özellikleri, kütle ve hacim konuları işlenmiştir.

SOSYAL BİLGİLER
4. sınıﬂarda bu ay 3. ünite: Yaşadığımız Yer konusuna devam edildi. Coğraﬁ özelliklerden
bahsedildi. Çevremizde bulunan beşeri ve doğal unsurlar üzerinde duruldu. Doğal afetin ne
olduğu açıklanarak, doğal afetlerin neler olduğu belirtildi. Deprem ve depremden korunma
yolları açıklandı. Deprem çantasında neler olacağı açıklandı.
Bu ay tamamlanan kazanımlar:
■ SB.4.3.5. Yaşadığı yerin coğraﬁ özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
■ SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.

Y A BA N C I D İ L L E R
4 t h 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;
■ Comparing two things by using the “as...as” structure.
■ Asking and answering questions about the chores they do at home by using indoor
chores activities.
■ Practicing Present Perfect questions and give short answers to them.

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ “as ... as” yapısını kullanarak benzerlik ve farklılıkları belirttiler.
■ Evde sorumlu oldukları işler hakkında soru cevap etkinliği yaptılar.
■ Present Perfect tense kullanmayı öğrendiler.

During February our students will be able to,
■ Practice outdoor chores vocabulary by using present perfect af f irmative and negative.
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Present perfect tense kullanarak günlük işlerden bahsedecekler.

4 t h 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, identifying the periods, commas,
exclamation, question amd quotation marks.
■ Doing peer editing their f riends’ letters in terms of punctuation and capitalization.
■ Creating a museum fact card and describing the lost treasure f rom history.
■ Getting familiar with the myth type and identifying the main character,
the story sequence of it.
■ Writing a myth, describing the main character and putting the events in a sequence
by paying attention to punctuation and capitalization.
■ Comprehending the features of a good listener, presenter and present their
works accordingly.
■ Reading the following books f rom Raz-kids indicated in the paranthesis and discussing
them in class. (Stormingo, Miles the Nile Crocodile, Troll Bridge)

Değerli veliler,
Ocak ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Büyük harf , nokta, virgül, ünlem, soru ve tırnak işaretinin kullanımını öğrendiler.
■ Birbirlerinin çalışmalarını büyük harf ve noktalama açısından değerlendirebildiler.
■ Kayıp bir hazine hakkında yazdılar ve onun hakkında bir müze bilgi kartı hazırladılar.
■ Efsane türünü öğrendiler ve olayları büyük harf ve noktalama kurallarına uygun olarak
sıraya koyup yazdılar.
■ İyi bir sunucu ve dinleyicinin özelliklerini öğrenciler ve ona uygun çalışmalarını sunabildiler.
■ Raz- kids platformundan okuma çalışmaları yapabildiler ve konuları tartışabildiler.

During February our students will be able to,
■ Writing a myth, describing the main character and putting the events in a sequence
by paying attention to punctuation and capitalization.
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz,
■ Bir efsane seçip içerisindeki ana karakteri tasvir edecekler ve olayları büyük harf ve
noktalama kurallarına uygun olarak sıraya koyup yazacaklar.

4 t h G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Janvier sont les suivantes;
■ Fabriquer le disque de Newton.
■ Souhaiter quelque chose à quelqu'un.
■ Reconnaitre les mois et les saisons.

Değerli veliler,
Ocak ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir;
■ Renkler ve sınıf objeleri ile ilgili bir proje hazırlar.
■ Kendini tanıma sorularını arkadaşlarına sorabilir.
■ Ayları ve mevsimleri öğrenir, sayabilir.
Au mois de Février;
■ Demander et dire la date de naissance.
■ Demander et donner l'âge.
■ Donner l'âge d'une troisième personne.
■ Les Nombres de 20 à 40.
■ Les anniversaires dans le monde –
■ (le verbe manger, chanter,soufﬂer,danser)

Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ Doğum tarihini kalıpları kullanarak cümle içinde söyler ve arkadaşına söyleyebilecekler.
■ Yaşını söyleyip ve başkasına sorabilecekler.
■ 20-40 arası sayıları sayabilecekler.
■ Dünyada kutlanılan farklı doğum günü ritüelleri ile ilgili bir video izleyecekler.
■ Yemek yemek, şarkı söylemek, dans etmek, üﬂemek ﬁillerini öğrenecekler ve
cümle içinde kullanabilecekler.

YAŞAM BECERİLERİ
4. sınıf öğrencilerimizle doğaçlama konular üzerinde minik söyleşiler düzenledik.
Düşüncelerimizi savunmayı ve olumlu eleştiri yapabilme becerisini geliştirmeyi
deneyimledik.

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. Karne haftasında olacak “Stem sergimiz”
için hazırlıklar yapıldı. Aydınlatma teknolojileri olan konumuzda, ışık kirliliği araştırıldı,
videolar izlendi ve ortak çalışma alanında iş birliğini öğrenerek aydınlatmalar tasarlandı.

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.

GÖRSEL SANATLAR
4. sınıf öğrencilerimiz ile görsel sanat çalışmasında farklı materyalleri kullanarak
üç boyutlu
A N Açalışmalar
O K U L Uyapma
- İ L ve
K Ogörsel
K U L sanat
- O çalışmalarını
R T A O K U Loluştururken
- A N A D Osanat
LU LİSESİ
elemanlarını
tasarım
ilkelerini
yaratıcılıklarını
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UM
CU YE
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ESİ
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geliştirmek amacı ile resimlerle bilmece oyunu oynama ve seramik kil hamurları ile
üç boyutlu heykel çalışmaları yapıldı.
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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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