İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA İ L KO KU LU
3 . S I N I F L A R Ş U BAT AY I BÜ LT E N İ
Değerli Velilerimiz,
FEN BİLİMLERİ
Kazanım: Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
“Çevremizdeki Işık ve Sesler” ünitesinin ışık ile ilgili bölümünü ara tatilden önce
tamamlamıştık. Yeni dönemimize ses bölümü ile başlangıç yaptık.
Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin yayılımı ile ilgili deneylerimizi yaptık.
Çevremizdeki sesleri dinledik, onların hangi ses kaynağına ait olduğunu gösteren
fotoğraf bulmaya çalıştık. Sesin kaynağından çıktıktan sonra dalgalar halinde
yayıldığını su deneyini örnek alarak kavramaya çalıştık. Laboratuvarda suya atılan
misketlerle su yüzeyinde oluşan dalgaları gözlemledik. Ses dalgalarının da bu
şekilde bir yayılım yaptığını kavradık.
Kazanım: Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
Ses kaynağına doğru yaklaştıkça sesin şiddetinin arttığını, kaynaktan uzaklaştıkça
azaldığını, ses şiddetini artırmak için bilim insanlarının hoparlör, megafon gibi
araçlar icat ettiklerini öğrendik. Biz de basit araçlarla kendi hoparlörümüzü yaptık.

MATEMATİK
Kazanım: Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
Çarpma ve bölme işlemlerimizle tekrarlar yaptık. Bütün, yarım ve çeyrek kavramlarını çeşitli
nesneler kullanarak hatırladık. Kesir olarak yazılışını, pay ve paydanın neyi ifade ettiğini
kavramaya çalıştık. Karton şerit üzerinde bütün yarım ve çeyrek modellemeleri yaptık.
Paydası 10 veya 100 olan kesirlerin birim kesirlerini bulduk. Bir çokluğun birim kesir kadarını
problemler kurarak ve çözerek kavramaya çalıştık.

HAYAT BİLGİSİ
Yeni ünite konularına geçmeden önce mevsiminde tüketim, yeterli ve dengeli beslenme
konularını çeşitli etkinliklerle tekrar ettik. “Güvenli Hayat” ünitesine başlangıç yaptık.
Güvenli bir hayat sürebilmemiz için kurallar vardır. Traﬁk kuralları da bu kurallardan
bazılarıdır. Bunun için traﬁk işaret ve levhalarının anlamlarını bilmeli, traﬁk kurallarına
uymalıyız. Traﬁk işaret ve levhalarına gün içinde cadde ve sokaklarda sık sık karşılaştığımız
levhalarla başladık. Öğrencilerimiz seçtikleri bir traﬁk işaret ve levhasını araştırarak
arkadaşlarına sunum yaptılar. Ünitemizle ilgili etkinlikler yaptık, videolar izledik.

TÜRKÇE
Türkçe dersinde olduğu gibi her ders için okuduğunu anlama önem taşır. Düz yazı ve şiiri
meydana getiren öğeler üzerinde durduk. Düz yazıda metni oluşturan öğelerden paragraf,
başlık, şiiri oluşturan öğelerden dize ve kıta kavramlarını metin örneklerini inceleyerek
kavramaya çalıştık. Yarım bırakılmış hikayeyi tamamladık. Bir olayı oluş sırasına göre
anlatmak, karşımızdakinin olayı zihninde canlandırabilmesini sağlar. Bunun için olayları oluş
sırasına göre anlatmak önemlidir.
*Dinlediğimiz bir hikayeyi oluş sırasına göre anlatma
*Okunan kısa bir metni sırası ile anlatma
*Yazılı ve karışık olarak verilmiş bir metni oluş sırasına koyma gibi çeşitli etkinliklerle konuyu
kavramaya çalıştık.
Yeni kitabımıza başlayarak “Zaman Bisikleti” kitap okuma çalışmalarına hız verdik.

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 February our students studied on
■ using “be going to” structure to talk about future plans.
■ learning how to use “have to” structure to talk about obligations.
■ making deﬁnition by using relative clauses (who, where, which).

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ “be going to” yapısını kullanarak gelecek planlarından bahsettiler,
■ mecburi durumlardan bahsetmek için “have to” kalıbını öğrendi,
■ relative clauses (who, where, which) kullanarak tanımlama yaptı.

During March our students will be able to
■ comprehend countable/uncountable nouns and quantiﬁers.

Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ sayılabilen/sayılamayan ve miktar bildiren yapıları öğrenir.

3 r d G RA D E - M I X E D S K I L L S
Dear parents,
Throughout February 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.
■ brainstorming on different types of toys and categorize them.
■ practicing the usage of commas with the sequence words and end punctuation.
■ brainstorming on nocturnal animals and their routines.
■ analyzing “Ratatouille” book and presenting the poster that they have created about it.
■ reading the following books f rom Raz-Kids indicated in the parenthesis and discussing
them in class. (Zots Learns to Play, Skateboards, A Sweet Tale, The Class Pets,
A Week With Grandpa, Community Workers)

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ büyük harf, nokta, soru işareti, virgül ve ünlem işaretinin kullanımını öğrendiler,
■ birbirlerinin yazı çalışmalarını büyük harf ve noktalama açısından değerlendirebildiler,
■ farklı oyuncaklar hakkında tartıştılar ve kategorize ettiler,
■ sıralama belirten ifadeler ile virgül ve nokta kullanımını öğrendiler,
■ gece ortaya çıkan hayvanlar hakkında tartıştılar ve rutinlerini öğrendiler,
■ “Ratatouille” kitabını analiz ettiler ve ilgili kitap hakkında bir poster hazırlayıp sundular,
■ Raz-Kids platformundan okuma çalışmaları yapabildiler ve konuları tartışabildiler.

During March our students will be able to
■ write about a nocturnal animal and give information about its routines.
■ brainstorm on different jobs.
Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ gece ortaya çıkan hayvanlar ve onların rutinleri hakkında yazacaklar,
■ farklı meslek türlerini tartışacaklar.

3 r d G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Février sont les suivantes;
■ 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.

Değerli veliler,
Şubat ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir
■ Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanları öğrenir.
■ Var - yok kalıbını kullanarak cümleler kurabilir.
■ Bir resim üzerinden yola çıkarak bir mağaza ile ilgili diyaloglar kurar.
■ Konu ile alakalı deyimleri öğrenir.
Au mois de Mars:
■ la présentation de Léo. Répondre aux questions.
■ apprendre leur cris et les noms des animaux.
■ citer tous les animaux qu'il connait.
■ fabriquer sa salière et jouer le jeu.
■ dire ce qu'il aime jouer de quel instrument.
Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ kendini tanıtan bir proje hazırlar,
■ hayvanların isimlerini öğrenir ve seslerinden tanır,
■ evcil ve çiftlik hayvanlarını sıralar,
■ hangi müzik aletini çalmayı sevdiğini cümle içinde kurabilir.

YAŞAM BECERİLERİ
3. sınıf öğrencilerimizle doğaçlama tiyatro yaptık. Konuları kendileri belirleyerek topluluk
önünde bir metin sergilediler. Değişik rollere girerek (anne, baba, iş rolleri) yaşamdaki
diğer karakterler ile özdeşleşip onların duygularını deneyimlediler.

DÜ Ş Ü N M E B E C E R İ L E R İ
KODLAMA ve STEM
Şubat 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 “Yakalama Oyunu” tasarlanarak hazırlandı. Stem dersinde
maddenin hal değişimi ve hareket konusu işlendi. “Çevresindeki maddeleri, hâllerine
göre sınıﬂandırır. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer. Tekneye güç sağlayan deney
tüpünü havada tutacak teknolojik aparat tasarlar” kazanımları doğrultusunda
araştırmalar yapıldı ve buharlı tekne modeli çizimleri paint programında tasarlandı. Bir
sonraki dersimizde iş birlikli çalışma ile buharlı tekne tasarımlarını gruplar halinde
oluşturarak deneyimleyecekler.

YETENEK BECERİLERİ
BEDEN EĞİTİMİ
Nesne kontrol becerilerini geliştirir: Şubat ayında bir nesnenin taşıma, atma, tutma,
koyma becerileri üzerine etkinlikler yapıldı. Metabolik dayanıklılık testleri yapıldı ve
atletik beceri; çeviklik, reaksiyon, hız oyunları oynandı.

GÖRSEL SANATLAR
3. sınıf öğrencilerimiz ile sanat eserleri ile el sanatlarının farklı kültürleri ve dönemleri
nasıl yansıttığını tartışma kazanımları doğrultusunda, ressamları tanıyorum konusu
ANAOKULU - İLKOKUL - ORTAOKUL - ANADOLU LİSESİ
altında ünlü ressam Joan Miro gibi düşünerek çalışmalar tasarladık. Diğer ressamımız
BALMUMCU YERLEŞKESİ
0212 266 44 44
ATAKOLEJİ.K 12.TR
Salvador Dali’yi tanıyarak hayatını öğrendik. Daha sonra farklı teknik ve yöntemler
kullanarak çeşitli çalışmalarını yaptık. Ressam Joan Miro konusu tamamlanarak
çalışmalar sergilendi.

MÜZİK
3. sınıf öğrencilerimizle Şubat ayı boyunca aşağıdaki kazanımlar doğrultusunda çalışmalar
yaptık.
■ Kazanım: Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder.
İlk olarak öğrencilerimize çevrelerindeki varlıkların neler oldukları soruldu. Daha sonra
hızlarının ne olduğu soruldu. Verilen cevaplar doğrultusunda varlıkların hızları taklit
edildi. Son olarak sınıf ikiye bölündü. Her grup 4’er varlık belirleyerek karşılıklı olarak
müzik eşliğinde varlıkların hızlarını taklit etti. (Tavşan, Kaplumbağa vb.)
■ Kazanım: Müziklere uygun hızda hareket eder.
Öğrencilerimize farklı ritimde birkaç müzik dinletildi. Dinletilen müziklere uygun
hareket etmeleri istendi. (Dans etmek, enstrüman kullanmak vb.)
■ Kazanım: Müzik türlerini tanır.
Öğrencilerimize müzik türü hakkında ne bildikleri soruldu. Verilen cevaplar
doğrultusunda farklı türde müzikler dinletildi. Son olarak sınıf 2 gruba ayrıldı. Her gruba
2’şer tane farklı türde müzik dinletilerek hangi türe ait olduğu soruldu.
■ Kazanım: Oluşturduğu ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.
Bir önceki ay öğrencilerimizle yaptığımız karton ve kapaklardan el zilleri, su şişelerinden
marakaslar ve yoğurt kutularından trampetlerle öğrendiğimiz şarkılara eşlik ederek mini
bir konser verdik.
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-
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