3-A SINIFI
DERS ADI

: MATEMATİK

TEMA ADI

: SAYILAR VE ŞEKİLLER

KAZANIMLAR :
1. Noktaya modelleriyle örnekler verir.
2. Noktayı sembolle gösteriyle isimlendirir.
3. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.
4. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre
modellerinin yüzeylerini belirtir.
5. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu
modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ
Kibrit çöpünden Romen rakamlarını oluşturma.
AÇIKLAMA

Öğrenciler etkinlik sürecinde
1. Öğrenciler kibrit çöpleriyle Romen rakamlarını yazdılar ve okudular.
2. Öğrenciler bir kibrit çöpünün yerini değiştirerek eşitliğin nasıl sağlandığını
uygulayarak öğrendiler

DERS ADI

: HAYAT BİLGİSİ

TEMA ADI

: OKUL HEYECANIM

KAZANIMLAR :
1. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder.
2. İlk yardım malzemelerini tanır.

TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ
İlk yardım malzemelerini tanıma ve basit ilk yardım müdahaleleri

Öğrenciler etkinlik sürecinde
1. Öğrenciler manken olup sıra ile ilk yardım malzemelerini tanıttı.
2. Öğrenciler okulda meydana gelen basit yaralanmalarda ne yapılması
gerektiğini uygulayarak gösterdi.
3. Böylece basit ilk yardım müdahalelerini öğrenerek karşılarına çıkabilecek kriz
durumlarında nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiler.



DERS ADI

: TÜRKÇE



TEMA ADI

: BİREY VE TOPLUM



KAZANIMLAR :
1: Okumak için hazırlık yapar.
2: Okuma amacını belirler.
3: Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
4: Kurallara uygun sessiz okur.
5: Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ
1:Sessiz okuma kurallarına uyarak okuma yapma

DERS ADI

: GÖRSEL SANATLAR

TEMA ADI

: DAMLATMA OYUNU

KAZANIMLAR :
1: Bir yüzeyde oyunlarla lekeler oluşturur
2: Geometrik şekillerle görsel tasarımlar yapar.

TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ

1: Öğrenciler 4 rengi kullanarak damlatma tekniğini uyguladılar.
2: Öğrenciler damlalar kuruduktan sonra oluşan lekeyi benzettikleri her hangi bir varlığa dönüştürdüler

DERS ADI: BEDEN EĞİTİMİ
TEMA

: FİZİKİ ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR :
1: Hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri hareket ettirir.
2: Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur.
3: Hareket ederken vücut ve alan farkındalığını geliştirir.
4: Sağlığını korumak için vücudunu nasıl kullanması gerektiğini bilir.
5: Fiziksel etkinlik öncesi ve sonrasında beslenme ilkelerini doğru uygular.

TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Spor salonunda yapılan örnekler:

Öğrenciler etkinlik sürecinde:
1- Sporun beden üzerindeki solunum dolaşım sindirim ,sinir sistemleri vb metabolizma yorgunluk ,zindelik vb)etkilerini
açıklar.
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar..
3-.Gerektiğinde arkadaşlarına yardım etmeyi bilir
4-Çalışmalarda sıvı tüketiminin önemini bilir.

TEMA ADI: Talking about favourite food and vegetables
KAZANIMLAR: Sevdiği ve sevmediği meyveleri ve içecekleri söyler. 'Like' ve
'don' like' kalıplarını doğru şekilde kullanır.
'Do you like .....?' soru kalıbını kullanarak arkadasının neleri sevdiğini sorar.
ETKİNLİK FOTOĞRAFLARI:

Öğrenciler, puppet' ları kullanarak arkadaslarının hangi meyve ve sebzeleri
sevdiklerini öğrenirler. Bunun için ' Do you like...?' kalıbını kullanırlar. Puppet
sayesinde soru sorarken ve cevaplarken eğlenirler ve daha rahattırlar. Ayrıca
ögrenmis oldukları kelimelerden olusan bir kelime kolyesi olustururlar.
Hazırladıkları bu kolyeler sayesinde kelimeleri tekrar etmiş olurlar.

DERS
: MÜZİK
KAZANIM : MÜZİK ÇALIŞMALARINI SERGİLER
•
Grupla işbirlikli çalışmayı öğrenir.
•
Yaratıcı düşünce gücünü kullanır.
•
Liderlik özelliğinin keşfini sağlar.
•
Hazırladığı gösteriyi sunum biçmini öğrenir.
KAZANIM SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ

1.
2.

Öğrenciler öğretmenin belirlediği kişilerle grup oluştururlar.
Belli bir süre içinde öğrencilerden kısa bir gösteri sunmaları istenir.

3/B SINIFI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
DERS ADI

: MATEMATİK

TEMA ADI

: SAYILAR VE ŞEKİLLER

KAZANIMLAR :
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Noktaya modelleriyle örnekler verir.
Noktayı sembolle gösteriyle isimlendirir.
Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.
Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre
yüzeylerini belirtir.
Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu
modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir.
Bir problemle ilgili veri toplar.
Şekil grafiğini oluşturur.
1’den 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ
Kibrit çöpünden Romen rakamlarını oluşturma.

modellerinin

DERS ADI

: HAYAT BİLGİSİ

TEMA ADI

: OKUL HEYECANIM

KAZANIMLAR :
1:Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur.
2:Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.
3:Birlikte oluşturdukları kurallara uyar, uymayanları uyarır.
4:Eleştirel düşünme ve özyönetim(etik davranma) becerileri gelişir.
1:Sınıf başkanlığı seçiminin yapılması

1-Sınıfta bir seçim ortamı oluşturdular.
2-Ön seçim yapılarak adaylar seçtiler.
3-Adaylar kendilerini tanıtıp oy istediler.
4-Gizli oylama ve açık sayım yaptılar.
6-Başkan teşekkür konuşması yaptı.
7-Böylece demokrasi ve seçim konusunda uygulamalı olarak bilgi sahibi oldular.

DERS ADI

: TÜRKÇE

TEMA ADI

: BİREY VE TOPLUM

KAZANIMLAR :
1: Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar.
2: Okuduğu metinlerden yararlanarak Atatürk’ün insan sevgisi
hakkında bilgi sahibi olur
3: Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin fotoğrafları anlamlandırır.
4: Düşünce ve ifade özgürlüğünün yaşamındaki önemini kavrar.
5: Dinlediği metinde cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz hak
ve hürriyetleri belirler.
6: Atatürk’ün planlı çalışmayı benimseyen kişilik özelliklerini benimser.
Atatürk’ün hayatını anlatan araştırma yapma ve Atatürk Köşkü’ne gezi düzenlenme

1. Öğrenciler çeşitli kaynaklardan Atatürk hakkında bilgi edindi.
2. Öğrenciler öğrendikleri bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarıyla paylaştı.
3. Atatürk’ün geçmiş yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabilmek için Atatürk
4. Köşkü’ne gidilerek çeşitli incelemeler yapıldı.
5. Öğrenciler bu sayede hem Atatürk’ün hayatı hakkında bilgi sahibi oldu.
Hem de Atatürk gibi özelliklere sahip insan olmaya karar verdiler.

3/B SINIFI
İNGİLİZCE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI
TEMA ADI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

: İNGİLİZCE
: HAVE GOT/HAS GOT, HOW MUCH ....?
KAZANIMLAR

Öğrenci sahip olduğu eşyaları sayar.
Sahip olmadığı eşyaları söyler.
Üçüncü tekil kişilerin sahip olduğu eşyaları sayar.
Üçüncü tekil kişilerin sahip olmadığı eşyaları söyler.
Belli yiyeceklerin isimlerinin İngilizcesini söyler.
Belli yiyeceklerin fiyatını sorar.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ
Yaratık resmi çizme.
Öğrenciler hayallerinde canlandırdıkları bir yaratık çizdiler ve bu resmi boyadılar.

1. Öğrenciler drama yöntemi ile bir süpermarkette alışveriş yaptılar.
2. Öğrenciler almak istedikleri yiyeceklerin fiyatlarını sordular.

DERS ADI

: GÖRSEL SANATLAR

TEMA ADI

: DAMLATMA OYUNU

KAZANIMLAR :
1: Bir yüzeyde oyunlarla lekeler oluşturur
2: Geometrik şekillerle görsel tasarımlar yapar

Öğrenciler 4 rengi kullanarak damlatma tekniğini uyguladılar.
Öğrenciler damlalar kuruduktan sonra oluşan lekeyi benzettikleri her hangi bir varlığa
dönüştürdüler.

•
•
•
•

DERS
: MÜZİK
KAZANIM : MÜZİK ÇALIŞMALARINI SERGİLER
Grupla işbirlikli çalışmayı öğrenir.
Yaratıcı düşünce gücünü kullanır.
Liderlik özelliğinin keşfini sağlar.
Hazırladığı gösteriyi sunum biçimini öğrenir.
KAZANIM SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ

1.
2.

Öğrenciler öğretmenin belirlediği kişilerle grup oluştururlar.
Belli bir süre içinde öğrencilerden kısa bir gösteri sunmaları istenir.

DERS ADI: BEDEN EĞİTİMİ
TEMA

: FİZİKİ ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR :
1: Hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri hareket ettirir.
2: Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur.
3: Hareket ederken vücut ve alan farkındalığını geliştirir.
4: Sağlığını korumak için vücudunu nasıl kullanması gerektiğini bilir.
5: Fiziksel etkinlik öncesi ve sonrasında beslenme ilkelerini doğru uygular.
6: Fiziksel etkinliklerde sıvı tüketiminin gerekliliğini bilir

1- Sporun beden üzerindeki solunum dolaşım sindirim ,sinir sistemleri vb metabolizma
yorgunluk ,zindelik vb)etkilerini açıklar.
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar..
3-.Gerektiğinde arkadaşlarına yardım etmeyi bilir
4-Çalışmalarda sıvı tüketiminin önemini bilir.

3/C SINIFI
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI
: MATEMATİK
TEMA ADI

: SAYILAR VE ŞEKİLLER

KAZANIMLAR :
1. Noktaya modelleriyle örnekler verir.
2. Noktayı sembolle gösteriyle isimlendirir.
3. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.
4. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre
modellerinin yüzeylerini belirtir.
5. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu
modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir.
6. Bir problemle ilgili veri toplar.
7. Şekil grafiğini oluşturur.
8. 1’den 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

DERS ADI

: HAYAT BİLGİSİ

TEMA ADI

: OKUL HEYECANIM

KAZANIMLAR
:
1. İlk yardım malzemelerini tanır.
2. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini
ifade eder.

Öğrenciler etkinlik sürecinde:

123-

Öğrenciler manken olup sıra ile ilk yardım malzemelerini tanıttı.
Öğrenciler okulda meydana gelen basit yaralanmalarda ne yapılması
gerektiğini uygulayarak gösterdi.
Böylece basit ilk yardım müdahalelerini öğrenerek karşılarına çıkabilecek kriz
durumlarında nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiler.

DERS ADI

: TÜRKÇE

TEMA ADI

: BİREY VE TOPLUM

KAZANIMLAR :
1: Okumak için hazırlık yapar.
2: Okuma amacını belirler.
3: Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
4: Kurallara uygun sessiz okur.
5: Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.
1. Sessiz okuma kurallarına uyarak okuma yapma etkinliği

1. Öğrenciler sessiz okuma kurallarını karşılıklı olarak birbirlerine anlattılar.
2. Öğrenciler bu kurallara uyarak okuma yapmaya karar verdiler.
3. Öğrenciler doğayla baş başa, sessiz okuma kurallarını uygulayarak kitap
okudular.
4. Öğrenciler bu sayede hem kitap okumayı sevdiler hem de kurallara uymayı
öğrendiler.

3-C İNGİLİZCE
TEMA ADI: Talking about favourite food and vegetables.
KAZANIMLAR: Sevdiği ve sevmediği meyveleri ve içecekleri söyler. 'Like' ve 'don't like' kalıplarını
doğru şekilde kullanır.
'Do you like .....?' soru kalıbını kullanarak arkadasının neleri sevdiğini sorar.

Öğrenciler, puppet' ları kullanarak arkadaslarının hangi meyve ve sebzeleri sevdiklerini
öğrenirler. Bunun için ' Do you like...?' kalıbını kullanırlar.

Puppet sayesinde soru sorarken ve cevaplarken eğlenirler ve daha rahattırlar. Ayrıca ögrenmis
oldukları kelimelerden olusan bir kelime kolyesi olustururlar. Hazırladıkları bu kolyeler sayesınde
kelimeleri tekrar etmiş olurlar.

DERS ADI

: BEDEN EĞİTİMİ

TEMA

: FİZİKİ ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR :
1: Hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri hareket ettirir.
2: Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur.
3: Hareket ederken vücut ve alan farkındalığını geliştirir.
4: Sağlığını korumak için vücudunu nasıl kullanması gerektiğini bilir.
5: Ritmik hareketlere bireysel eşli grupla nesnesiz ve nesneli olarak uyumlu bir şekilde yapar.
6: Ulusal bayramların coşkusunu rontlar, halkoyunları,dans ve spor etkinliklerine katılarak gösteriri.

1- Sporun beden üzerindeki solunum dolaşım sindirim ,sinir sistemleri vb metabolizma yorgunluk ,zindelik vb)
etkilerini açıklar.
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar..
3-.Gerektiğinde arkadaşlarına yardım etmeyi bilir

DERS ADI

: GÖRSEL SANATLAR

TEMA ADI

: DAMLATMA OYUNU

KAZANIMLAR :
1: Bir yüzeyde oyunlarla lekeler oluşturur
2: Geometrik şekillerle görsel tasarımlar yapar

1. Öğrenciler 4 rengi kullanarak damlatma tekniğini uyguladılar.
2. Öğrenciler damlalar kuruduktan sonra oluşan lekeyi benzettikleri her hangi bir varlığa dönüştürdüler.

DERS
: MÜZİK
KAZANIM : MÜZİK ÇALIŞMALARINI SERGİLER
1. Grupla işbirlikli çalışmayı öğrenir.
2. Yaratıcı düşünce gücünü kullanır.
3. Liderlik özelliğinin keşfini sağlar.

1. Öğrenciler öğretmenin belirlediği kişilerle grup oluştururlar.
2. Belli bir süre içinde öğrencilerden kısa bir gösteri sunmaları istenir.

3/D SINIFI
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ


DERS ADI

: HAYAT BİLGİSİ



TEMA ADI

: OKUL HEYECANIM



KAZANIMLAR :
1:Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda
bulunur.
2:Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.
3:Birlikte oluşturdukları kurallara uyar, uymayanları uyarır.
4:Eleştirel düşünme ve özyönetim(etik davranma) becerileri gelişir.

1-Sınıfta bir seçim ortamı oluşturdular.
2-Ön seçim yapılarak adaylar seçtiler.
3-Adaylar kendilerini tanıtıp oy istediler.
4-Gizli oylama ve açık sayım yaptılar.
5-Sonuçları tahtaya yazılıp ilan ettiler.
6-Başkan teşekkür konuşması yaptı.
7-Öğrenciler başkanlık seçimi ile ilgili düşüncelerini ifade ettiler.
8-Böylece demokrasi ve seçim konusunda uygulamalı olarak bilgi sahibi oldular.

DERS ADI

: MATEMATİK

TEMA ADI

: SAYILAR VE ŞEKİLLER

KAZANIMLAR :
1. Noktaya modelleriyle örnekler verir.
2. Noktayı sembolle gösteriyle isimlendirir.
3. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.
4. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini
belirtir.
5. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer
düzlemsel şekil olduğunu gösterir.

AÇIKLAMA

1. Öğrenciler cisimlerin kaç yüzü olduğunu ve hangi düzlemsel şekillerden oluştuğunu
öğrenmek için kartona önce düzlemsel şekilleri çizdiler, daha sonra bu düzlemsel
şekilleri katlayarak geometrik cisimleri oluşturdular.
2. Oluşturdukları bu cisimlerde yüz, yüzey, köşe ve ayrıt kavramlarını modellerden göstererek bu
kavramları öğrendiler.

DERS ADI

: TÜRKÇE

TEMA ADI

: BİREY VE TOPLUM

KAZANIMLAR :
1. Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar.
2. Okuduğu metinlerden yararlanarak Atatürk’ün insan sevgisi
hakkında bilgi sahibi olur
3. Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin fotoğrafları anlamlandırır.
4. Düşünce ve ifade özgürlüğünün yaşamındaki önemini kavrar.
5. Dinlediği metinde cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz hak
ve hürriyetleri belirler.
6. Atatürk’ün planlı çalışmayı benimseyen kişilik özelliklerini benimser.

1: Öğrenciler çeşitli kaynaklardan Atatürk hakkında bilgi edindi.
2: Öğrenciler öğrendikleri bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarıyla paylaştı.
3: Öğrenciler Atatürk’ün okul anılarını okuyarak Atatürk gibi planlı çalışmaya
karar verdiler.
4: Atatürk’ün geçmiş yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabilmek için Atatürk
Köşkü’ne gidilerek çeşitli incelemeler yapıldı.
5: Öğrenciler bu sayede hem Atatürk’ün hayatı hakkında bilgi sahibi oldu.

İNGİLİZCE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI
: İNGİLİZCE
TEMA ADI : HAVE GOT/HAS GOT, HOW MUCH ....?
KAZANIMLAR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öğrenci sahip olduğu eşyaları sayar.
Sahip olmadığı eşyaları söyler.
Üçüncü tekil kişilerin sahip olduğu eşyaları sayar.
Üçüncü tekil kişilerin sahip olmadığı eşyaları söyler.
Belli yiyeceklerin isimlerinin İngilizcesini söyler.
Belli yiyeceklerin fiyatını sorar.

1. Öğrenciler hayallerinde canlandırdıkları bir yaratık çizdiler ve bu resmi boyadılar.
2. Öğrenciler bu yaratığın sahip olduğu uzuvları yazdılar.
3. Yiyeceklerin isimlerini bulma
4. Öğrenciler yiyeceklerin isimlerini resimleriyle eşleştirdiler.

DERS ADI

: GÖRSEL SANATLAR

TEMA ADI

: DAMLATMA OYUNU

KAZANIMLAR :
1. Bir yüzeyde oyunlarla lekeler oluşturur
2. Geometrik şekillerle görsel tasarımlar yapar.

,

1: Öğrenciler dört rengi kullanarak damlatma tekniğini uyguladılar.
2: Öğrenciler damlalar kuruduktan sonra oluşan lekeyi benzettikleri her hangi bir varlığa
dönüştürdüler.

DERS ADI: BEDEN EĞİTİMİ

TEMA

: FİZİKİ ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR :
1. Hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri hareket ettirir.
2. Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur.
3. Hareket ederken vücut ve alan farkındalığını geliştirir.
4. Sağlığını korumak için vücudunu nasıl kullanması gerektiğini bilir.

Spor salonunda yapılan örnekler

1- Sporun beden üzerindeki solunum dolaşım sindirim ,sinir sistemleri vb metabolizma
yorgunluk ,zindelik vb)etkilerini açıklar.
2- Oyunda kazanmayı ve kaybetmeyi yaşadılar..

