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TÜRKÇE

MATEMATİK

Okuduğunu anlama çalışmaları
Metnin Bölümleri
Şiirde konu,ana duygu,başlık
Eş anlamlı,zıt anlamlı ve eş sesli
kelimeler
Noktalama işaretleri
Gerçek ve hayal ürünü ifadeler

İNGİLİZCE
Bu ay zaman ve sayıları, basit
comparative yapısını ve boş
zaman aktiviteleri ile hobileri
çalıştık.

FEN BİLİMLERİ

4,5 ve 6 bas.doğal sayıları okur
ve yazar.
10000’e kadar yüzer ve biner
sayar.
4,5 ve 6 bas.doğal sayıların
bölüklerini ve basamaklarını,
basamaklarındaki rakamların
basamak değerlerini belirler ve
çözümler.
Doğal sayıları en yakın onluğa ve
yüzlüğe yuvarlar.En çok
6bas.doğal sayıları büyük/küçük
sembolü kullanarak sıralar.Belli
bir kurala göre artan veya azalan
sayı örüntüleri oluşturur ve
kuralını açıklar.
DEĞERLER EĞİTİMİ

Öğrendiğimiz kalıplar:

Yer kabuğunun kara
tabakasının kayaçlardan
oluştuğunu belirtir.
Kayaçlarla madenleri
ilişkilendirir ve kayaçların ham
madde olarak önemini tartışır.
Fosillerin oluşumunu açıklar.
Dünya’nın dönme ve dolanma
hareketleri arasındaki farkı
açıklar.

SOSYAL BİLGİLER
Resmi kimlik belgesini
inceleyerek kişisel kimliğine
ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Yaşamına ilişkin belli başlı
olayları kronolojik sıraya koyar.

(REHBERLİK SERVİSİ)

What time is it?
It’s …

Rehberlik servisinin tanıtılması

What do you like to do?

Öğrencilerin rehberlik servisine
gelmeleri için kısa tanışmalar
yapılması

I like ….

Bireysel ilgi,ihtiyaç ve
yeteneklerini tanır.
Kendisini farklı özelliklere sahip
diğer bireylerin yerine koyar.

Değerler eğitiminin ne olduğu
ve neleri içerdiği
Mahremiyet eğitimi sunusu
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ
İnsan olmanın niteliklerini açıklar.İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu
bilir.Haklarına kendi yaşamından örnekler verir.
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ALMANCA

Bu ay kendini tanıtma , hayvanlar, renkler,
aylar ve mevsimleri çalışacağız. Ayrıca sayılar
, okul malzemeleri, aile ve ev hayvanları
tekrarlarını çalışacağız.
En sevdiğin renk /ev hayvanı / ay…. Soru
kalıplarını ve cevaplarını çalışacağız.

TRAFİK GÜVENLİĞİ

MÜZİK
*İstiklal Marşı’nı anlamına uygun, nefes
yerlerine dikkat ederek doğru telaffuzda
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
saygıyla söyleme
Dini ifadeleri,günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.

*İstiklal Marşı’nın yazılış süreci, kabulü ve
önemini anlama

Trafikte kendisinin ve başkalarının hayatının
önemli olduğunu fark eder. Trafikle ilgili
temel kavramları açıklar.Trafik işaretleri ve
işaret levhalarının önemini açıklar.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Tekbir ve salavatı söyler.

*Koro kültürü çalışması

Dini ifadeleri,günlük konuşmalarda doğru ve
yerinde kullanır.

*Ritim kalıbı oluşturma

Tekbir ve salavatı söyler.

*Ritim çubukları ile Orff çalışması
BEDEN EĞİTİMİ
* Isınma ve esneme hareketlerini öğrenir.
* Kuvvet hız ve çeviklik gerektiren oyunları
oynar.
* Kurallı takım oyunlarını kuralına göre oynar.
* Çeşitli nesnelerin üzerinde dengeleme
hareketlerini yapar.
GÖRSEL SANATLAR
- Tatil anılarım konulu çalışma
- Ayın sanatçısı Frida Kahloyu tanıyoruz.
- Akrilik boya çalışması

SATRANÇ
* Satrancın tarihçesi-Satranç tahtası ve
özellikleri
*Taşlar ve taşların hareketleri
*Başlangıç konumu ve taşların dizilişi-taş
alımlar
AKIL OYUNLARI
* META-FORMS OYUNU(Görsel dikkat,
odaklanma, bağlantısal düşünme ve problem
çözme becerilerini geliştirir.)

- 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği
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