İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA İ L KO KU LU
4 . S I N I F L A R Ş U BAT AY I BÜ LT E N İ
TÜRKÇE
Şubat ayında 4. sınıﬂarımızla “İsimler” ünitesine ait kazanımları elde ettik. Hedeﬂerimiz
arasında yer alan “eğlenerek öğrenme” ilkesine uygun olarak ders dışı etkinliğimizi
gerçekleştirdik. Yazma becerilerini geliştirmelerine yönelik serbest yazı çalışmaları yapıldı.
Yeni okuma kitabımıza geçilerek kitaba yönelik tartışma ortamları oluşturuldu.
Öğrenmelerimizi pekiştirme adına salı günlerini soru çözüm saati olarak belirleyip sorular
üzerinden eksikliklerimizi gidermiş olduk.

MATEMATİK
Bu ay öğrencilerimizle doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözdük.
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirleyip
eşitliğin sağlandığını açıkladık. Daha sonra basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanıyıp modellerle
gösterdik. Birim kesirleri karşılaştırıp sıraladık. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını
belirledik. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırdık.

FEN BİLİMLERİ
4. ünite: Maddeyi Tanıyalım. Maddeyi niteleyen özellikler nelerdir?
Maddenin ölçülebilir özellikleri, kütle ve hacim konuları tekrar edildi. Maddenin halleri,
katı, sıvı, gaz hallerinin özellikleri işlenmiştir.
SOSYAL BİLGİLER
4. sınıﬂarda bu ay 4. ünite: İyi Ki Var işlenmiştir. Teknolojinin ne olduğu belirtilmiş,
teknolojinin yararları ve zararları üzerinde durulmuştur. Teknolojik ürünlerin kullanım alanları,
zaman içindeki gelişim süreci açıklanmıştır. Teknoloji ve teknolojik ürünlerin hayatımıza
etkileri belirtilmiştir.
Bu ay tamamlanan kazanımlar:
■ SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıﬂandırır.
■ SB.4.4.3. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
■ SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik
ﬁkirler geliştirir.

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 February our students studied on
■ practicing outdoor and outdoor chores vocabulary by using Present Perfect afﬁrmative
and negative.
■ talking about their possessions by using the object pronouns.
■ writing about what different things look/sound/feel/smell/taste like.

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ ev içinde ve dışında sorumlu oldukları işleri öğrendiler,
■ object pronouns kullanarak sahip oldukları eşyalardan bahsettiler,
■ beş duyu ile ilgili kelimeleri kullanarak tanımlama yaptılar.

During March our students will be able to
■ revise and practice the previous grammer structures through listening, writing,
reading and speaking activities.
Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ dinleme, yazma, okuma ve konuşma yaparak önceki gramer konularını tekrar
edecekler.

4 t h 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, identifying the periods, commas,
exclamation, question amd quotation marks.
■ doing peer editing their f riends’ letters in terms of punctuation and capitalization.
■ 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.
■ analyzing “Fantastic Mr. Fox” book and presenting the poster that they have created
about it.
■ getting familiar with the comic type and identifying the elements of it.
■ practising their speaking skills by playing the English version of the Tabu game.
■ reading the following books f rom Raz-Kids indicated in the parenthesis and discussing
them in class. (Time of Day, Caring For Your Dog, Brother Messy and Brother Neat,
Friend Around the World, The Scaredy Crow)

Değerli veliler,
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru ve tırnak işaretinin kullanımını öğrendiler,
■ birbirlerinin çalışmalarını büyük harf ve noktalama açısından değerlendirebildiler,
■ efsane türünü öğrendiler ve olayları büyük harf ve noktalama kurallarına uygun olarak
sıraya koyup yazdılar,
■ iyi bir sunucu ve dinleyicinin özelliklerini öğrenciler ve ona uygun çalışmalarını sunabildiler,
■ “Fantastic Mr. Fox” kitabını analiz ettiler ve ilgili kitap hakkında bir poster hazırlayıp
sundular,
■ çizgi roman türünün özelliklerini öğrendiler,
■ Tabu oyununun İngilizcesini oynayarak konuşma pratiği yaptılar,
■ Raz-Kids platformundan okuma çalışmaları yapabildiler ve konuları tartışabildiler.
During March our students will be able to
■ brainstorm about “comic” type and write down their own comic story.
■ use “could/couldn’t” to talk about their past abilities.
Şubat ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ çizgi roman türü ile ilgili tartışacak ve kendi çizgi romanlarını oluşturacaklar,
■ “could/ couldn’t” yapısını kullanarak geçmişteki yeteneklerinden bahsedecekler.

4 t h G RA D E - F R E NC H
Chers parents,
Nos activités en Février sont les suivantes;
■ 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)

Değerli veliler,
Şubat ayı etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir:
■ doğum tarihini kalıpları kullanarak cümle içinde söyler ve arkadaşına söyleyebilir.
■ yaşını söyler ve başkasına sorar.
■ 20-40 arası sayıları sayabilir.
■ dünyada kutlanılan farklı doğum günü ritüelleri ile ilgili bir video izlenir.
■ yemek yemek, şarkı söylemek, dans etmek, üﬂemek ﬁillerini öğrenir ve
cümle içinde kullanılır.

Au mois de Mars;
■ fabriquer une carte d'invitation.
■ observer l'afﬁche des anniversaires.
■ savoir répondre au téléphone. Utiliser les moments .
■ proposer et accepter une invitation.
■ demander et dire l'heure.

Mart ayı boyunca öğrencilerimiz;
■ bir davet kartı hazırlayacaklar.
■ doğum günü takvimi oluşturacaklar.
■ zaman kalıplarını cümle içinde kullanacaklar.
■ bir daveti kabul ve reddetme kalıplarını öğrenecekler.
■ saatleri öğrenir ve söyleyecekler.

YAŞAM BECERİLERİ
4. sınıf öğrencilerimizle hayali tuallere hayali resimler yaptık. Hayali tablolarımızda
çizdiklerimizle hem hayal dünyalarını harekete geçirdiler hem de bedenleri ile bir şeyi
anlatmaya çalışarak anlatım yeteneklerini geliştirme çalışması yaptılar.

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. Lego Spike Essential, Jiroskop sensörü ile
inanılmaz labirent etkinliği tasarlanarak uygulandı. STEM dersinde maddeyi niteleyen
özellikler konusu işlendi. “Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade
eder. Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin
köşegenlerini belirler. Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak
belirler. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları
tanımlar ve bunları kullanarak ölçme yapar. Belirlediği probleme yönelik geliştirdiği
çözüm önerisini paylaşır. Tasarım sürecinin araştırma basamaklarını söyler” kazanımları
doğrultusunda araştırmalar yapılarak, videolarla konu pekiştirildi. Bir sonraki ay konu ile
ilgili proje tasarlanarak sunumlar yapılacak.

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
4. sınıf öğrencilerimiz ile “sanatçı ve zanaatkârın rollerini tanımlama ve Türk kültürüne ve
diğer kültürlere
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Dali’yi tanıyarak hayatını öğrendik. Daha sonra farklı teknik ve yöntemler kullanarak
çeşitli çalışmalarını yaptık. Seramik hamuru kullanarak üç boyutlu heykel çalışmaları
yapıldı.

MÜZİK
4. 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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