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TÜRKÇE 

Okuduğunu anlama çalışmaları 

Dikte çalışmaları 

Eş sesli sözcükler 

Gerçek ,mecaz ve terim anlamlı 

sözcükler 

Sözcükleri anlamına uygun 

kullanma 

Deyimler ve atasözleri 

 

MATEMATİK 

En çok dört bas.doğal sayılarla toplama 

ve çıkarma işlemi yapar. 

3bas.doğal sayılardan 10’un katı olan iki 

bas.doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç 

bas.doğal sayıları zihinden çıkarır. 

Toplama –çıkarma işlemlerinde sonucu 

tahmin eder ve tahminini sonucuyla 

karşılaştırır. 

En çok dört basamaklı doğal sayıları 

100’ün katlarıyla zihinden toplar. 

Toplama ve çıkarma işlemi gerektiren 

problemleri çözer. 

 

 

FEN BİLİMLERİ 

Dönme ve dolanma hareketleri 

arasındaki farkı açıklar. 

Dünyanın hareketleri sonucu 

gerçekleşen olayları açıklar. 

Canlı yaşamı ve besin içerikleri 

arasındaki ilişkiyi açıklar. 

Su ve minerallerin bütün besinlerde 

bulunduğu çıkarımını yapar. 

 

 

İNGİLİZCE 

The students will be able to use 

adjectives of appearance. (dış görünüş 

ile ilgili sıfatları kullanır . ) 

The students will be able to use 

Present Simple Tense. ( Geniş Zamanı 

kullanır .) 

The students will be able to ask and 

answer about ailments. (hastalıklarla 

ilgili soru sorar ve cevaplar. ) 

 

 

SOSYAL BİLGİLER 

Kendisini farklı özelliklere sahip 

diğer bireylerin yerine koyar. 

Diğer bireylerin farklı özelliklerini 

saygı ile karşılar. 

Sözlü,yazılı,görsel kaynaklar ve 

nesnelerden yararlanarak aile tarihi 

çalışması yapar. 

Ailesi ve çevresindeki milli kültürü 

yansıtan ögeleri  araştırarak 

örnekler verir. 

  

 

ALMANCA 

Kann die Wochentage lesen , 

vesrtehen und schrieben . (haftanın 

günlerini okur , anlar ve yazar.) 

Kann das Obst lesen, vesrtehen  und 

schrieben. ( meyveleri okur, anlar ve 

yazar.) 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Dilek ve dualarda kullanılan dini ifadelere örnekler verir. 

Sübhaneke duasını okur,anlamını söyler.İslamın inanç esaslarını sıralar. 

 

 

 

 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ 

Yaya olarak trafik kurallarına 

uyar.Günlük yaşantısında çevresindeki 

güvenli yolları kullanır.Taşıt trafiğine 

kapalı alanlarda oyun araçlarını 

güvenli kullanır. 

 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 

Çocuk ile yetişkin arasındaki farkları açıklar.Hak,özgürlük ve sorumluluk arasındaki 

ilişkiyi fark eder.İnsan olma sorumluluğunu taşımanın yollarını açıklar.Hak ve 

özgürlüklerinin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumlarda hissettiklerini ifade eder. 

 

 

 

 

(REHBERLİK SERVİSİ) 

 Zamanını etkili kullanmanın 

akademik gelişimine etkisini 

açıklar. 
 Her duygunun hissedilebilir 

olduğunu fark eder. 

 Her duyguyu hissetmenin doğal 

olduğunu fark eder. 

 Akran baskısıyla baş etmede 

uygun yolları kullanır. 
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MÜZİK 
*Sesin oluşumu (İnsan ve çalgı türlerinde) 

*Çalgılarda ses üretme çalışmaları ve ritim 

kalıbı oluşturma 

*Koro çalışması (Ses, nefes, vokaller) 

*Cumhuriyet Bayramı için marş çalışması 

BEDEN EĞİTİMİ 

* Temel cimnastik hareketlerini yapar ve 

oyunlarda kullanır. 

*Yönleri kullanarak temel jimnastik 

hareketlerini yapar. 

*Badminton raketini ve topunu tanır. 

Oyunlarda kullanır. 

*Badminton raketi ve topu ile hedefi bulur. 

GÖRSEL SANATLAR 
*Nokta çalışması. 

*Ebru boyama çalışmalarını birimler halinde 

düzenleme. 

*Tuval üzerine yaprak baskı çalışması 

*Cumhuriyet bayramı konulu çalışma 

 

 

 
 

 SATRANÇ 

*Piyonun Özellikleri 
*Piyon Terfisi 
*Mat 
*Mat Etme Kuralları 
*1 Hamlede Matlar 
*Taş Değişimleri 
*Eşit Taş Değişimi 
*Kazançlı Taş Değişimi 
*Kötü Taş Değişimi 
*Fedalar 
 

AKIL OYUNLARI 

* Mangala Oyunu (Görsel dikkat, odaklanma, 
bağlantısal düşünme ve problem çözme 
becerilerini geliştirir.) 
 

 

          

DUYURU 

Öğretmen görüşme saatleri; 
 
4A  ANIL GEÇİMLİ 

Salı saat : 09.00 - 09.40 

 4B HAKAN ÇOŞKUN  

Pazartesi saat: 13.00 - 13.40 

 

 


