
İlkokul Veli Bülteni 

Ekim 2021-2022  

  



 

Ders: Türkçe 

Kazanımlarımız doğrultusunda 

öğrencilerimizin sınıf içerisinde aktif 

olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. 

Öğrencilerimiz öğrendikleri hece ve sözcükleri 

birbirlerinin sırtına yazarak tahmin etmeler 

istendi. Karışık halde verilen sözcükleri 

anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirme 

yarışması yapıldı. Verilen görsellerle ilgili 

kelime ve cümleler yazmaları sağlandı. Dikte 

çalışmalarıyla öğrenilenler pekiştirildi. 

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini 

nerelerde kullanacakları anlatıldı ve bununla 

ilgili çalışmalar yapıldı. 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 
   

 

 

   Kazanımlar: 

   Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder. 

   Harfi tanır ve seslendirir. 

   Hece ve kelimeleri okur. 

   Basit ve kısa cümleleri okur. 

   Kısa metinleri okur. 

   Harfleri tekniğine uygun yazar. 

   Hece ve kelimeler yazar. 

   Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. 

   Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun  

   boşluklar bırakır. 

   Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun  

   şekilde kullanır. 

 

 

Sınıf: 1. Sınıf 

Öğretmen: OSMAN EMRE KÖKSAL 

Bülten Tarihi: 11/10/2021 – 12/11/2021 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

Oyunlarla öğretim, beyin fırtınası, 

yaparak/yaşayarak öğrenme, değerlendirme 

çalışmaları, bireysel etkinlikler ve 

görevlendirmeler, dinleme izleme çalışmaları, 

ince motor beceri çalışmaları, öğrencilerimizin 

hazır bulunuşluk düzeylerine ve ilgi alanlarına 

yönelik farklılaştırılmış etkinlikler. 



 
Öğretilecek kazanımlara uygun olarak öğrencinin 

aktif olacağı şekilde etkinlikler yapıldı. Okulda 

uyulması gereken kurallardan bahsedildi. 

“Okuldaki bu kurallar olmasaydı ne gibi 

sorunlarla karşılaşırdık?” sorusu soruldu ve okul 

kurallarının gerekliliği öğrencilere fark ettirildi. 

Nezaket sözcükleri, sihirli sözcüler olarak 

adlandırıldı ve bununla ilgili bir drama çalışması 

yaptırıldı. Öğrencilere okula geldiklerinde 

hissettikleri duygu ve düşünceler soruldu. 

Olumsuz duygu ve düşüncelerin nedenleri 

sorgulandı ve okulun olumlu yanlarının öğrenci 

tarafından keşfedilmesi ve bu düşüncenin öğrenci 

tarafından değiştirilmesi sağlandı. 6 şapkalı 

düşünce tekniği ile çocukların okulla ilgili 

oluşturulan sorulara karamsar, iyimser, gerçekçi 

vb. gibi farklı bakış açılarından düşünce 

geliştirmeleri istenir. Bu şekilde hem farklı açıları 

kazanmış hem de düşünme becerilerine katkı 

sağlamış olurlar. 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

 

 

                    Kazanımlar: 

 Okul kurallarına uyar. 

 Okulda iletişim kurarken nezaket ifadelerini 

kullanır. 

 Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler 

geliştirir. 

 Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur. 

 
 

 

Ders: Hayat Bilgisi 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

* Oyunlarla öğretim 

* Beyin fırtınası 

* Yaparak, yaşayarak öğrenme 

* Değerlendirme çalışmaları 

* Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler 

* Dinleme izleme çalışmaları 

* Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerine  

   ve ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış   

   etkinlikler 

* Bilgisayar destekli öğrenme 



 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

  

   

    

 

 

Ders: Matematik 

 

   Kazanımlar: 
 

 Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan 

bir topluluktaki nesnelerin sayısını 

belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 

 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, 

beşer ve onar ritmik sayar. 

 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer 

ve ikişer geriye sayar. 

 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra 

bildirmek amacıyla kullanır. 

Kazanımlarımız doğrultusunda 

öğrencilerimizin sınıf içerisinde aktif 

olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Verilen 

herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma 

yaptırıldı. 

Herhangi bir nesne iki elden birinde 

saklanır, boş olan eli bulan kazanır oyunu 

oynandı ve bu şekilde sıfır sayısının bir 

boşluğu, yokluğu temsil ettiği hissettirildi. 

Sayılar öğrenildikçe aşamalı olarak 100’e 

kadar somut nesnelere dayalı olarak sayma 

çalışmaları yapıldı. Sayma çalışmalarında 

verilmeyen ögeyi bulmaya yönelik örneklere 

yer verildi. Sayılarla “Kaç kabak?” oyunu 

oynandı. 

Sınıfta her çocuğun bir sayısı olması 

sağlandı ve “Balı ben yemedim” oyunu 

oynandı 
   Öğrenme Tekniklerimiz  

 Oyunlarla öğretim 

 Beyin fırtınası 

 Yaparak, yaşayarak öğrenme 

 Değerlendirme çalışmaları 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler 

 Dinleme izleme çalışmaları 

 Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler 

 Bilgisayar destekli öğrenme 



 

 

 

  

 

  

   

    

 

 

 

Öğrencilerimizin deney yapma, gözlemleme, 

araştırma-sorgulama, problemlere farklı 

çözüm yolları üretme becerilerine katkı 

sağlamak ve bilimi sevmeleri amacıyla Fen 

Atölye çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. 

 

Bilimi Deneyliyorum 

 

  Hareketli Balonlar Deneyi 
 

Öğrencilerimizle deneyde sürtünme ile 

elektriklenmiş balonun verilen cisimlerden 

hangisini çektiğini hangisini ittiğini 

gözlemledik. Saçımıza ya da yünlü bir 

kumaşa sürttüğümüz balonlar statik, yani 

durgun elektrikle yüklendiler. Statik 

elektrikle yüklenen cisimler birbirlerini 

itmeye ya da çekmeye başladılar. Bu 

deneyle öğrencilerimizin araştırma 

sorgulama, bilimsel süreç becerilerini 

geliştirmelerine katkı sağlamasını 

hedefledik. 

 

Yaratıcı Düşünme Becerileri  

Bu derste “doğru düşünmeyi” problemler 

belirleyerek bu problemlere çözümler 

arayarak ve yaratıcı düşünerek öğreniyoruz. 

Düşüncenin hayatınıza nasıl yön verdiği, 

yaratıcı düşünmenin ve yaratıcı problem 

çözmenin önemini öğrencilerimize 

aktarıyoruz. 

 

COSMOLOGIC 
 

Bu oyun soyut düşünme, el-göz 

koordinasyonu, görsel-mekansal zeka ve üç 

boyutlu düşünme becerilerine katkı 

sağlamaktadır. Oyunun amacı verilen 

küplerden gerekli olanları kullanarak, 

gösterilen resimdeki şekli aynı şekil ve açı 

ile elde etmektir. Oyunda önemli olan 

sadece küplerin doğru şekilde dizilmesi 

değil yönlerinin de doğru biçimde 

yerleştirilmesidir. 



 

 

 

ETKİNLİKLER 
 

Öğrencilerin okuma yazmayı eğlenerek öğrenmeleri için  

Öğrenilenleri eğlenerek pekiştirmek için hece tombalası, bardaklarla hece birleştime oyunu, torbaya atılan hece ve kelimelerin öğrenciler tarafından 

rastgele çekilerek okuyup yazılması etkinliği yapıldı. Sayıları pekiştirmek için “Kaç kabak?” ve “Balı ben yemedim” oyunları oynandı. 6 şapkalı 

düşünme etkinliği yapıldı. 

 

 



 

Kazanımlar:  

 

 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

 Hazırlıksız konuşmalar yapar.  

 Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. 

 Okuma stratejilerini uygular.  

 Görselden/görsellerden hareketle bilmediği 
kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 

  Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 

 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.  

 Okuduğu metnin konusunu belirler.  

  Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.  

 Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun 
yerlerde kullanır.  

 Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli kelimeleri 
tanır. 

 Soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun 
çizgi ve kullanıldığı yerler. 

 Alfabe bilgisi ( sözlük sırlaması) 

 Hece Bilgisi 

 Yazma stratejilerini uygular. 

 Konuşma stratejilerini uygular. 

 Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. 

  

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

 

 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

1. Oyunlarla öğretim. 
2. Beyin fırtınası. 
3. Yaparak, yaşayarak öğrenme. 
4. Değerlendirme çalışmaları. 
5. Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 
6. Dinleme izleme çalışmaları. 
7. Motor beceri çalışmaları. 
8. Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerine 

ve ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış 
etkinlikler. 

 

 

Sınıf: 2. Sınıf 

Öğretmen: Nejmettin Moroğlu, Bayse Ekinci 

Bülten Tarihi: 11/10/2021 – 05/11/2021 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin 

sınıf içerisinde aktif olacakları şekilde derslerimiz 

ve etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Kazanımların 

pekiştirilmesi adına Morpa Kampüs’ ten aktif 

olarak faydalanıldı. Konu anlatımları Türkçe 

defterlerine dikte yöntemiyle yazdırıldı. 

Kazanımları pekiştirmeye yönelik çoktan 

seçmeli sorular üzerinden çalışmalar yapıldı. 

Okuma kitabı çalışmalarına devam edildi. 

Okuma çalışmalarında hedefe ulaşan çocuklar 

ödüllendirildi. 

 

Ders: Türkçe 

 



 
 

 Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin sınıf 

içerisinde aktif olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Şekil ve sayı örüntüleri 

olmak üzerine örüntünün kuralını bulma, mevcut 

örüntünün kuralına uygun örüntüyü tamamlama, verilen 

örüntü kuralı doğrultusunda örüntü oluşturma 

etkinliklerine yer verildi. Verilen sayı örüntülerinin kuralı 

bulunmadan önce örüntünün ögeleri arasındaki değişim 

fark ettirildi. En çok iki ögesi verilmeyen sayı örüntüleri 

kullanıldı. Örüntülerde kuralın bulunabilmesi için baştan 

en az üç öge verildi. Örneğin 5,10,15, _ ,25, _ , 35 

En çok dört doğal sayı arasında karşılaştırma ve 

sıralama çalışmaları yapıldı. Sıra bildiren sayıları 

"önce", "sonra" ve "arasında" kavramlarını kullanarak 

sözlü ve yazılı olarak ifade etme çalışmalarına yer 

verildi. 

Toplamları 100’ü geçmemek koşuluyla iki ve üç sayı ile 

toplama işlemleri yaptırıldı.Toplama işleminde eldenin 

anlamı modellerle ve gerçek nesnelerle açıklanır. 

Gerçek nesneler kullanılarak onluk bozma çalışmaları 

yapıldı. Tekerlemelerle ritmik saymaların ezberlenmesi 

çalışmaları yapıldı. Görsel materyallerle desteklenerek 

tüm kazanımların konu anlatımları dikte yöntemiyle 

matematik defterlerine yazdırıldı. Bu sayede öğrenciler 

hem konuları tekrar edebilmiş hem de konuları 

pekiştirmiş oldular. Tüm kazanımlara yönelik boşluk 

doldurma, çoktan seçmeli sorular, istenileni uygun 

cümlelerle ifade edebilme etkinliklerine yer verilen 

çalışmalar yapılarak konuların kazandırılması sağlandı. 

Kazanımlarla ilgili interaktif çalışmalar yapıldı. 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

 

Ders: Matematik 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

o Oyunlarla öğretim 

o Beyin fırtınası 

o Yaparak, yaşayarak öğrenme 

o Değerlendirme çalışmaları 

o Bireysel etkinlikler ve 

görevlendirmeler 

o Dinleme izleme çalışmaları 

o Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler 

o Bilgisayar destekli öğrenme 

Kazanımlar: 

 Aralarındaki fark sabit olan sayı 
örüntülerini tanır, örüntünün kuralını 
bulur ve eksik bırakılan ögeyi 
belirleyerek örüntüyü tamamlar 

 100’den küçük doğal sayılar arasında 
karşılaştırma ve sıralama yapar. 

 100’den küçük doğal sayıların hangi 
onluğa daha yakın olduğunu belirler. 

 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi, 
 Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) 

olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli 
toplama işlemini yapar. 

 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi, 
 100’e kadar olan doğal sayılarla 

onluk bozmayı gerektiren ve 
gerektirmeyen çıkarma işlemini 
yapar. 

 



 
 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

  

   

    

Ders: Hayat Bilgisi 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin 

sınıf içerisinde aktif olacakları şekilde derslerimiz 

ve etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Tüm 

kazanımların konu anlatımları görsel materyallerle 

desteklenerek dikte yöntemiyle hayat bilgisi 

defterlerine yazdırıldı. Kroki ile ilgili dijital ortamda. 

Bu ders kapsamında yapılan tüm çalışma ve 

etkinliklerle, okul kültürüne uyum becerilerini 

geliştirmek, grupla çalışmanın temel kuralları ve iş 

birliğinin gerekliliği vurgulanarak okul 

etkinliklerinde arkadaşlarıyla adalet, dostluk, 

dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, 

sorumluluk ve yardımseverlik değerleri 

çerçevesinde konu ele alındı. İhtiyaçlarını, 

isteklerini, olaylar karşısındaki duygularını, 

düşüncelerini ve itirazlarını nezaket kuralları 

çerçevesinde empatik bir dille ifade etmenin 

gerekliliği hedeflendi. Oyun oynarken 

arkadaşlarına karşı nezaket dili kullanma, iş birliği 

içinde olma, öfkesini kontrol etme, arkadaşlarına 

zarar vermeme, oyunu kazanma veya 

kaybetmenin doğal bir durum olması gibi konular 

üzerinde duruldu. İstek ve ihtiyaç kavramlarından 

hareketle paranın tutumlu kullanımı üzerinde 

duruldu. 

Cumhuriyet yönetiminin önemi üzerinde duruldu. 

 

Kazanımlar: 

 
 Okulunun yakın çevresini tanıtır. 

 Okul kaynaklarını ve eşyalarını 

kullanırken özen gösterir. 

 Sınıfta ve okulda yapılan 

etkinliklerde grupla çalışma 

kurallarına uyar. 

 Okulda iletişim kurarken kendini 

anlaşılır ve açık bir dille ifade eder. 

 Okulda iletişim kurarken dinleme 

kurallarına uyar. 

 Okulda arkadaşlarıyla oyun 

oynarken kurallara uyar. 

 Okulda parasını ihtiyaçları 

doğrultusunda bilinçli bir şekilde 

harcar. 

 Atatürk'ün hayatıyla ilgili olaylar ve 

olgular bilgisi. 

 Atatürk'ün öğrenim hayatı bilgisi. 

 Atatürk'ün kişilik özelliklerini 

tanımaya ilgi duyuş 

  

   Öğrenme Tekniklerimiz  

 Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

 Değerlendirme çalışmaları. 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

 Dinleme izleme çalışmaları. 

 Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler. 

 Bilgisayar destekli öğrenme. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

Öğrencilerimizin deney yapma, 

gözlemleme, araştırma-sorgulama, 

problemlere farklı çözüm yolları üretme 

becerilerine katkı sağlamak ve bilimi 

sevmeleri amacıyla Fen Atölye 

çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. 

 

Bilimi Deneyliyorum 

 

Uçan Pinpon Deneyi 
 

Sönen Mum deneyiyle, mumun kaç 

derecede yandığını ve gerekli ısının 

olmaması durumunda yanma işlevini 

yitirdiğini keşfettik. 
Şeklin Eşini Bul 

 

Öğrencilerimizle düşünme becerileri 

kapsamında “Sinirli Lamba”, “Konumla” 

ve “Üst Üste Getir Bir Bütün Oluştur” 

etkinlikleriyle zihinlerimizi yorduk. 
 

Akıl oyunları kapsamında “Cosmologic”, 

“Değiştir”, “Akıllı Kutucuklar” ve “Hut” 

çalışmalarıyla hem eğlendik hem de 

zorlu görevlerle nasıl başa çıkacağımızı 

öğrendik. 

Yaratıcı Düşünme Becerileri 



 

 

 

ETKİNLİKLER 
 

Öğrencilerimizle Sınıf Başkanlığı Seçimi yaptık. Taban bloklarımızla “Toplama” ve “Çıkarma” ile ilgili etkinlikler yaptık. Kitap okuma 

etkinliğimizin ödüllerini verdik. Öğrencilerimiz kitap okuma alışkanlığını kazanmakla birlikte eğlenceli ödüllerine kavuşmanın 

heyecanını yaşadılar. 

 
 



 

Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin sınıf 

içerisinde aktif olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Kazanımların 

pekiştirilmesi adına Morpa Kampüs’ten aktif olarak 

faydalanıldı. Sıfat, hikâye unsurları, hikâye haritası, yapım 

ekleri, soru ve ünlem işaretleri, sözcük bilgisi, sözlük 

sırlaması, tek başına anlamı olmayan sözcükler, yanlış 

yazılan sözcükler, eş anlam, zıt anlam, eş sesli sözcükler, 

cümle bilgisi, kurallı-devrik cümle, cevaba uygun soru 

yazma konuları ele alındı. Konu anlatımları Türkçe 

defterlerine dikte yöntemiyle yazdırıldı. Kazanımları 

pekiştirmeye yönelik çoktan seçmeli sorular üzerinden 

çalışmalar yapıldı. Yardımcı kaynaklardan okuma-anlama 

çalışmalarına ağırlık verildi.  “Kalbindeki Cevap” ve “Bir 

Dileğim Var” hikâye kitaplarını okuma ve okuduğunu 

anlama çalışmaları yapıldı.  

 

Kazanımlar:  

 Harfleri yapısal özelliklerine uygun kelime ve 

cümleler yazar. 

 Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. 

 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır. 

 Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

 Okuma stratejilerini uygular. 

 Görselden/görsellerden hareketle bilmediği 

kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 

 Okuduğu metnin konusunu belirler. 

 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 

 Okuduğu metinle ilgili sorular sorar ve cevaplar. 

 Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar 

belirler. 

 Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve 

cümleler yazar. 

 Görselden hareketle dinleyeceği/izleyeceği 

metnin konusunu tahmin eder. 

 Dinleme stratejilerini uygular. 

 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği 

kelimelerin anlamını tahmin eder. 

 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara 

cevap verir. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

konusunu,ana fikrini/ana duygusunu belirler. 

 Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar 

önerir. 

 Sıfat 

 Hikâye Unsurları, Hikâye Haritası 
 Yapım Ekleri, Soru ve Ünlem işaretleri 

 Sözcük Bilgisi, Sözlük Sıralaması 

 Tek başına anlamı olmayan sözcükler 

 Yanlış yazılan sözcükler 

 Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler 

 Cümle Bilgisi, Kurallı-Devrik cümle 

 Cevaba uygun soru yazma 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

  

   

 

 

 

 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

1.Oyunlarla öğretim. 

2.Beyin fırtınası. 

3.Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

4.Değerlendirme çalışmaları. 

5.Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

6.Dinleme izleme çalışmaları. 

7.Motor beceri çalışmaları. 

8.Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerine ve 

ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış etkinlikler  

 

Sınıf: 3. Sınıf 

Öğretmen: Eda Demirbaş, Selfinaz Sezgi Çifci 

Bülten Tarihi: 11/10/2021 – 12/11/2021 

 

Ders: Türkçe 

 



 
 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

Görsel materyallerle desteklenerek tüm 

kazanımların konu anlatımları dikte 

yöntemiyle matematik defterlerine yazdırıldı. 

Kazanımlara yönelik boşluk doldurma, çoktan 

seçmeli sorular, istenileni uygun cümlelerle 

ifade edebilme etkinliklerine yer verilen 

çalışmalar yapılarak konuların 

kazandırılması sağlandı. Kazanımlarla ilgili 

interaktif çalışmalar yapıldı. Morpa Kampüs 

çalışmalarıyla kazanımların pekiştirilmesi 

sağlandı. ”Topluyorum, çıkarıyorum” etkinliği 

gerçekleştirildi. Bu oyunla öğrencilerin 

toplama ve çıkarma yapmaları gereken 

durumları daha net kavramaları ve işlem 

yapmalarını pratikleştirmeleri hedeflendi. 

  

   

 

 

Ders: Matematik 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

 Oyunlarla öğretim 

 Beyin fırtınası 

 Yaparak, yaşayarak öğrenme 

 Değerlendirme çalışmaları 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler 

 Dinleme izleme çalışmaları 

 Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler 

 Bilgisayar destekli öğrenme 

 

                    Kazanımlar: 

 M.3.1.3.1. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen 

çıkarma işlemi yapar. 

 M.3.1.3.2. İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki 

basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan 

doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal 

sayıları zihinden çıkarır. 

 M.3.1.2.3. İki sayının toplamını tahmin eder ve 

tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 

 M.3.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar. 

 M.3.1.2.5. Bir toplama işleminde verilmeyen 

toplananı bulur. 

 M.3.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini 

gerektiren problemleri çözer. 

 M.3.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin 

sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla 

karşılaştırır. 

 M.3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma 

işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 

 M.3.4.1.1. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen 

bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık 

tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar. 

 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 

 En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli 

toplama işlemini yapar. 

 Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların 

birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu 

değiştirmediğini gösterir. 



 
 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

    

 

 

Ders: Hayat Bilgisi 

 

Kazanımlar: 

o Okuldaki sosyal yardımlaşma ve 

dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya 

istekli olur. 

o Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul 

ortamında demokratik yollarla ifade eder. 

o Okul kaynaklarının etkili ve verimli 

kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 

o İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini 

araştırır. 

o Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin 

özellikleri ile kendi çocukluk döneminin 

özelliklerini karşılaştırır. 

o Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi 

açısından önemine örnekler verir. 

Kazanımlarımız konu anlatımları görsel 

materyallerle desteklenerek dikte 

yöntemiyle hayat bilgisi defterlerine 

yazdırıldı. Aile büyüklerinden çocukluk 

anılarını dinleyip arkadaşlarıyla paylaşan 

öğrencilerimiz; geçmiş ve günümüzü 

karşılaştırma imkânı sağladı. Eski ve yeni 

oyunlar hakkında konuşuldu. İstenen 

meslekle ilgili şapka tasarlama ve resmetme 

çalışması yapıldı, her öğrenci tasarladığı 

şapkanın özelliklerini arkadaşlarıyla 

paylaştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 

ilgili videolar izlendi, şarkılar söylendi. 

Deftere cumhuriyetin önemini anlatan içerik 

yazılarak cumhuriyetin önemine vurgu 

yapıldı ve cumhuriyet resim çalışması 

yapıldı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma gününe 

istinaden Atatürk ile ilgili şiir yazma ve 

okuma çalışması yapıldı. 

   Öğrenme Tekniklerimiz  

 Oyunlarla öğretim. 

 Beyin fırtınası. 

 Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

 Değerlendirme çalışmaları. 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

 Dinleme izleme çalışmaları. 

 Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler. 

 Bilgisayar destekli öğrenme. 



 
 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Ders: Fen Bilimleri 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin 

sınıf içerisinde aktif olacakları şekilde derslerimiz ve 

etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Tüm kazanımların 

konu anlatımları görsel materyallerle desteklenerek 

dikte yöntemiyle fen bilimleri defterlerine yazdırıldı. 

Bu sayede öğrenciler hem konuları tekrar edebilmiş 

hem de konuları pekiştirmiş oldular. Tüm 

kazanımlara yönelik boşluk doldurma, çoktan 

seçmeli sorular, istenileni uygun cümlelerle ifade 

edebilme, bilmece etkinliklerine yer verilen 

çalışmalar yapılarak konuların kazandırılması 

sağlandı. Kazanımlarla ilgili interaktif çalışmalar 

yapıldı. “İttim, çektim” oyunu ile itme ve çekme 

konusunun pekiştirilmesi sağlanarak kuvvetin 

duran ve hareket eden cisimler üzerindeki etkisi 

gözlemlenmiş oldu.  

 

KAZANIMLAR: 

 Hareket eden varlıkları gözlemler ve 

hareket özelliklerini ifade eder. 

 Hareket eden varlıkları gözlemler ve 

hareket özelliklerini ifade eder. 

 İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu 

deneyerek keşfeder. 

 İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden 

ve duran cisimler üzerindeki etkilerini 

gözlemleyerek kuvveti tanımlar. 

 Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep 

olabileceği tehlikeleri tartışır. 

   Öğrenme Tekniklerimiz  

 Oyunlarla öğretim. 

 Beyin fırtınası. 

 Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

 Değerlendirme çalışmaları. 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

 Dinleme izleme çalışmaları. 

 Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler. 

 Bilgisayar destekli öğrenme. 



 
 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerimizin deney yapma, gözlemleme, 

araştırma-sorgulama, problemlere farklı 

çözüm yolları üretme becerilerine katkı 

sağlamak ve bilimi sevmeleri amacıyla Fen 

Atölye çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. 

 

Bilimi Deneyliyorum 

 

Temizleyici Kömür Deneyi 
Bu deneyimizle  filtre kâğıdının karbon 

taneciklerini tutmasıyla boyalı suyun 

süzülüp yeniden berrak hale 

gelmesini  gözlemledik. Kömürün içinde 

karbon taneciklerinin olduğunu öğrendik. 

Bu sayede su arıtma cihazlarının da nasıl 

çalıştığını öğrenme fırsatı bulduk. 

 

Yaratıcı Düşünme Becerileri  

Bu derste “doğru düşünmeyi” problemler 

belirleyerek bu problemlere çözümler 

arayarak ve yaratıcı düşünerek öğreniyoruz. 

Düşüncenin hayatınıza nasıl yön verdiği, 

yaratıcı düşünmenin ve yaratıcı problem 

çözmenin önemini öğrencilerimize 

aktarıyoruz. 

 

Simetri 
 

Bu etkinlikte öğrencilerimizin verilen şeklin 

simetrisini çizmeleri beklenmektedir. 

Bununla birlikte aynadaki görüntü etkinliği 

de yaparak ‘simetri’ konusu pekiştirilmeye 

çalışıldı. 

 Limondan Pil Yapalım 

Deneyi 
 

Bu deneyle limona bağladığımız bakır ve 

çinko şeritlerin aslında limonun basit bir 

pil görevi görmesini sağladığını 

gözlemledik. Limon suyunun gerekli asit 

çözeltisini oluşturduğunu ve elektrik 

üretebilmeyi sağladığını öğrendik. 
 

Eşleştir 
 

Bu etkinlikte öğrencilerimizin verilen şeklin 

aynısını bulup eşleştirmeleri 

beklenmektedir. 

Aklın Oyunları Çalışması (ipucu) 
 

Bu etkinlikte öğrencilerimizin görsel dikkat 

ve algı, görsel mantık ve analiz 

becerilerinin, süre yönetim becerilerinin 

gelişmesi hedeflenmiştir 



 

Kazanımlar:  

 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği 
kelimelerin anlamını tahmin eder. 

 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap 
verir. 

 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

 Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

 Metinle ilgili sorular sorar. 

 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 

 Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 

 Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli 
noktaları vurguladığını kavrar. 

 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun 
yerlerde kullanır. 

 Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

 Şiir yazar. 

 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını 
kavrar. 

 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 

 Bilgilendirici metin yazar. 

 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 

 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 

 Hikâye edici metin yazar. 

 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini 
karşılaştırır. 

 Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz 
okur. 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

 

 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

1.Oyunlarla öğretim. 

2.Beyin fırtınası. 

3.Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

4.Değerlendirme çalışmaları. 

5.Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

6.Dinleme izleme çalışmaları. 

7.İnce motor beceri çalışmaları. 

8.Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerine ve 

ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış etkinlikler  

 

 

Sınıf: 4. Sınıf 

Öğretmen: Gülşen Demirci, Deniz Özenç 

Bülten Tarihi: 08/10/2021 – 12/11/2021 

 

  Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin sınıf 
içerisinde aktif olacakları şekilde derslerimiz ve 
etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Kazanımların 
pekiştirilmesi adına Morpa  Kampüs’ten aktif olarak 
faydalanıldı. Konu anlatımları Türkçe defterlerine dikte 
yöntemiyle yazdırıldı. Kazanımları pekiştirmeye yönelik 
çoktan seçmeli sorular üzerinden çalışmalar yapıldı. 
“Buzul Çağ ” ve “Atlantis’in Çocukları”  okuma kitapları 
okundu. Soru bankaları konular doğrultusunda çözüldü. 
Haftalık değerlendirmeler yapıldı. 

Ders: Türkçe 

 



 

 

Kazanımlar: 

 Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve 
nesnelerden yararlanarak ailesinin 
geçmişine dair soyağacı oluşturur. 

 Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan 
ögeleri araştırarak örnekler verir. 

 Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve 
süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla 
karşılaştırır. 

 Millî Mücadele kahramanlarının 
hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin 
önemini kavrar 

 Millî Mücadele kahramanlarının 
hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin 
önemini kavrar 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

 

 

 

Ders: Sosyal Bilgiler 

 

Öğrenme Tekniklerimiz:  

Oyunlarla öğretim 

Beyin fırtınası 

Yaparak, yaşayarak öğrenme 

Değerlendirme çalışmaları 

Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler 

Dinleme izleme çalışmaları 

Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerine ve 

ilgi alanlarına yönelik farklılaştırılmış etkinlikler 

Bilgisayar destekli öğrenme 

Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin sınıf 
içerisinde aktif olacakları şekilde derslerimiz ve 
etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Sosyal bilgiler dersinde 
geçen terimler üzerinde örneklemli açıklamalar yapıldı. 
Sözlü tarih çalışma uygulamaları sınıf içerisinde 
gerçekleştirildi.  Milli kültür ögelerimizin neler olduğu 
konusunda sınıf içi tartışmalar yapıldı ve örnekler verildi. 
Konularımız ile ilgili özet bilgiler öğrencilerimizle birlikte 
defterlerine not edildi. Milli Mücadele dönemi haritalar 
üzerinden somutlaştırılarak anlatıldı. Haftalık 
değerlendirmeleri yapıldı. Soru bankalarından ilgili 
çalışmalar yapıldı 



 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

 

 

   

    

 

 

 

Ders: Matematik 

 

Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimize toplama-

çıkarma işlemi anlatıldı. Zihinden çıkarma-toplama 

işlemleri yapıldı.  Kaynak kitaplarından İlgili alanlar yapıldı. 

Yeni nesil sorular ile öğrencilerimiz desteklendi. Yeni 

sorular üzerinde çalışırken nelere dikkat edilmesi ve nasıl 

stratejiler uygulanması gerektiği konusunda bilgiler 

vurgulandı. İşlenen kazanımlar doğrultusunda problem 

çözümlerine ağırlık verildi.  Öğrencilerimiz ile ekstra 

problem etkinlikleri yapıldı. Problemlerle Matematik 

kitabımızda ilgili alanların yapılması sağlandı ve kontrolleri 

gerçekleştirildi. Etüt çalışmalarıyla konu tekrarları ve 

hızlandırma etkinlikleri yapıldı. Haftalık değerlendirmeler 

ile öğrencilerimizin eksiklikleri belirlenerek bu doğrultuda 

çalışmalar gerçekleştirildi. 

 
 

Kazanımlar: 
 En çok dört basamaklı doğal sayılarla 

toplama işlemini yapar. 

 En çok dört basamaklı doğal sayılarla 

çıkarma işlemini yapar. 

 Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı 

olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün 

katı olan üç basamaklı doğal sayıları 

zihinden çıkarır. 

 İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve 

tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 

 En çok dört basamaklı doğal sayıları 

100’ün katlarıyla zihinden toplar. 

 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren 

problemleri çözer. 

 Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin 

sonucunu tahmin eder, tahminini işlem 

sonucuyla karşılaştırır. 

 

   Öğrenme Tekniklerimiz  

 Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

 Değerlendirme çalışmaları. 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

 Dinleme izleme çalışmaları. 

 Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler. 

 Bilgisayar destekli öğrenme. 



 

 

 

 Buraya Bir Başlık Ekleyin 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ders: Fen Bilimleri 

 

Kazanım ve konularımız doğrultusunda yaparak 

yaşayarak öğrenmeyi temel alarak çeşitli etkinlikler 

düzenlendi. Konu özet bilgileri öğrencilerimizin 

defterlerine not olarak yazdırıldı. Kaynak 

kitaplarımızda ilgili alanlar sınıf içerisinde takım ve 

bireysel bazlı çalışmalarla yapıldı. İlgili konu 

videoları sınıf içerisinde izletildi ve görsel sunumları 

paylaşıldı. Soru bankalarımızdan ilgili konuların 

soruları çözüldü. Haftalık değerlendirmeleri yapıldı. 

Belirlenen eksiklikler doğrultusunda konu 

tekrarlarına yer verildi. 

 

KAZANIMLAR: 

 Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri 

arasındaki farkı açıklar. 

 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen 

olayları açıklar. 

 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki 

ilişkiyi açıklar. 

 Su ve minerallerin bütün besinlerde 

bulunduğu çıkarımını yapar. 

 Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin 

ve doğallığının önemini, araştırma 

verilerine dayalı olarak tartışır. 

 İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi 

ilişkilendirir. 

Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan 
olumsuz etkilerinin farkına varır. 

   Öğrenme Tekniklerimiz  

 Yaparak, yaşayarak öğrenme. 

 Değerlendirme çalışmaları. 

 Bireysel etkinlikler ve görevlendirmeler. 

 Dinleme izleme çalışmaları. 

 Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk 

düzeylerine ve ilgi alanlarına yönelik 

farklılaştırılmış etkinlikler. 

 Bilgisayar destekli öğrenme. 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   

    

 

                             

 

 

 

Öğrencilerimiz ile birlikte yaratıcı düşünme 
becerileri etkinlikleri düzenlendi. Fasiküllerinden 
ilgili alanlar yaptırıldı. 

YARATICI DÜŞÜNME    

BECERİLERİ 

 

Okuma Kitabımız 

BUZUL ÇAĞI 
 

Bilgin Adalı’nın kaleminden, 
uygarlık yolculuğunda yeni bir macera! 
Ailelerini ellerinden alan ve yaşadıkları 
coğrafyayı tanınmaz hale getiren büyük 
çığın ardından yapayalnız kalan iki cesur 
kardeşin hikâyesidir bu... Soğuk ve zorlu 
kışı, anne babalarından öğrendikleri 
hayati bilgilerle sağ salim geçiren Orka 
ve Şin’in tek amacı, “güneşin doğduğu 
yerle battığı yer arasındaki” daha sıcak 
topraklara ve orada yaşayan diğer 
insanlara ulaşmaktır. Onları “Büyük 
Tuzlu Suyu”yla da tanıştıracak olan bu 
uzun ve maceralı yolculuk, yeni 
aşkların, yeni bir klanın ve uygarlık 
merdivenindeki yeni bir basamağın 
müjdecisidir. 

 

ATLANTİS’İN ÇOCUKLARI 
 

 
 

Denizin dibindeki benzersiz dünya! 
 
Yaşadığı yere fabrika kurulunca çevre 
kirliliği ile tanışan Tekin, fabrikanın atık 
sularına kapılınca kendini Atlantis'te 
bulur. Tekin, Atlantis'tekilerin teknik 
donanımı ve arkadaşlarının yardımıyla 
doğaya zehir saçanlara karşı bir savaş 
açar. 

 

 


