4-A SINIFI ETKİNLİKLERİ
DERS ADI: FEN VE TEKNOLOJİ
TEMA ADI: VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
KAZANIMLAR:
1)Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskeletin olduğunu belirtir.
2)İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir.
3)Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir.
4)Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder.
5)İskeletin ve kasların vücuda birlikte şekil verdiğini model oluşturarak gösterir.
6)Gözlemleri sonucunda hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİKLER:
1) Vücudum Nasıl Dik Duruyor? İskeletin kısımlarını model üzerinde gösterme.

*02.10.2012 Salı günü öğrencilerimiz laboratuara giderek İsketimizi meydana getiren
kemikleri incelediler. Öğrenciler iskeletten çok etkilendiler.Kendi vücudunda ki yerlerini
araştırdılar. Böylece vücudumuzun nasıl dik durabildiğini öğrendiler.
2)Kaslarımızı inceleyelim:

*Öğrencimiz Arda CURA’nınsınıfa getirdiği tavuk kanadı ve bacağını incelemek için
laboratuara gittik.Kemiklerimizin üzerinin kaslarla örtülü olduğunu ,kasların gevşeyip
kasıldığını ve hareketimizi kolaylaştırdığını öğrendiler.

KONU: Dolaşım Sistemimiz
*Kanın vücutta dolaşımını sağlayan organımız kalp nasıl çalışıyor?
*Kalp tarafındanpompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.
*Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir.

*Kalbimizin yapısını model üzerinde gördüler .Atar damar ve toplar damarların
görevlerini öğrendiler.Kalbin çalışırken kasılıp gevşemesinden çok etkilendiler.Kalbimizin
kaslarının isteğimiz dışında çalıştığını öğrendiler.

DERS :FEN VE TEKNOLOJİ
KONU: SOLUK ALIP VERME
KAZANIMLAR
*Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları belirtir.
*Soluk alıp veme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.
*Doğru soluk alıp vermenin önemini tartışır.

* Yaptığımız deney sonucunda soluk alırken diyaframın düzleştiğini, göğüs kafesinin
genişlediğini akciğerlerimizin hava ile dolduğu için şiştiğini gözlemlediler.
* Soluk verirken de bunun tersi olduğunu yani diyaframın kubbeleştiğini göğüs kafesinin
daraldığını akciğerlerden hava dışarı çıktığı için büzüştüğünü gördüler ve öğrendiler.

DERS ADI: SOSYAL BİLGİLER
TEMA ADI: GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM- ATATÜRK
KAZANIMLAR:
. Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyet’in ilanında Atatürk’ün rolünü fark eder.

*13.Kasım.Salı günü Atatürk ‘ün Çekirge’deki köşküne gidildi.Öğrenciler Atatürk’ün
kullandığı eşyalarını görünce çok etkilendiler .Milli Mücadele yıllarında yaptığı çalışmaları
ve vatanımızı hangi şartlar altında kurtardığını öğrenince sevgileri yenilediler . O’ na
saygılarını sundular.

DERS: FEN BİLGİSİ
KONU: ÇEVREMİZ VE BİZ
KAZANIMLAR:
1. Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında tahminler yapar.
2. Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından karşılaştırır.
3. Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder ve bunun önemini vurgular.

*02.Kasım.2012 Cuma günü Eco School olarak öğrencilerimiz, çevre kaynaklarının
bozulması ve iklim değişikliklerinin sonuçlarından yola çıkarak ağaç dikmenin önemine
dikkat çekmek için “Herkese Bir Meşe Ağacı” kampanyası başlattı. Bu toplumun bir üyesi
olarak sorumluluklarının bilincinde olan öğrencilerimiz, çevreyi korumak adına okul
bahçesi ve kendi yaşadıkları mekanlara meşe ağacı dikmek için meşe palamutlarını
toprakla buluşturdular.

DERS: GEOMETRİ
KONU: ÜÇGEN,KARE,DİKDÖRTGEN
KAZANIMLAR:
Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdört genler oluşturulur.Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceleterek

bunların özelliklerini

belirtir.Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları
belirtilir.
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*Sınıfa geometri tahtaları getirilip öğrencilere dağıtıldı. Öğrenciler; geometri
tahtalarının içine lastik yardımıyla çeşitli üçgenler, kareler, dikdörtgenler
yaptılar.Karenin kenarlarının birbirine eşit olduğunu ,açılarının dik olduğunu
,Dikdörtgenin kenar larının karşılıklı eşit olduğunu , açılarının dik olduğunu görüp
anladılar.Üçgenin kenarla- rının farklı (eşit,ikiz, çeşit kenar)olduğunu, açılarının dar
olduğunu görüp öğrendiler.

BURSA SINAV KOLEJİ

4/A SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI
: GÖRSEL SANATLAR
KAZANIMLAR : Duygu,düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleri ile ifade
eder.

ETKİNLİK RESİMLERİ

BURSA SINAV KOLEJİ
4-A SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS
: MÜZİK
KAZANIM : ÖĞRENDİĞİ NOTALARDAN OLUŞAN EZGİLERİ ÇALAR
•
Derste teorik olarak öğrenilen notaların org üzerindeki yerlerini bilir.
•
Sağ ve sol ellerde verilen parmak alıltırmalıarını ikilik notalarla çalar.
•
Öğrendiği notalarla basit ezgiler oluşturur.
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: FEN VE TEKNOLOJİ : TEMA ADI: VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
KAZANIMLAR:
1. Soluk alıp vermede gerekli yapı ve organları belirtir.
2. Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.
4. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir.
5. Kalbin sesini dinlemek için basit bir steteskop yapar.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİKLER
Soluk alıp verirken görevli organımız akciğer nasıl görev yapıyor?

08.10.2012 pazartesi günü öğrencilerimiz soluk alıp verme sırasında havanın
izlediği yolu öğrendiler. Steteskop kullanarak nefes aldığımızda akciğerlere dolan havayı,
nefes verirken akciğerlerden boşalan havayı dinlediler. Yapılan etkinlikle nefes alıp
verirken akciğerlerimizden gelen sesi dinlemek onları çok etkiledi.

Kanın vücutta dolaşımını sağlayan organımız kalp nasıl çalışıyor?

12.10.2012 Cuma günü Fen ve Teknoloji Dersinde yaptığımız etkinlikte öğrencilerimiz
kalbin görevlerini öğrendiler. Ayrıca steteskop kullanarak kalbin nasıl çalıştığını
dinlediler. Kalbin çalışırken çıkardığı sesten de çok etkilendiler.
Kalp sağlığı ile ilgili bilgiler edindiler.

DERS ADI: FEN VE TEKNOLOJİ
TEMA ADI: MADDEYİ TANIYALIM
KAZANIMLAR:
1. Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİKLER
Mıknatıs hangi maddeleri çeker?

14.11.2012 Perşembe günü , öğrencilere farklı maddeler verildi ve mıknatıs tarafından
çekilip çekilmediklerini görmeleri sağlandı. Demir, çivi gibi mıknatıs tarafından çekilen
maddelere magnetik maddeler dendiği öğrenildi. Tahta parçası, silgi, tebeşir, bakır,
çinko, kağıt parçası gibi maddelerin mıknatıs tarafından çekilmediği, bunların da
magnetik olmayan maddeler olduğu öğrenildi.

DERS ADI: SOSYAL BİLGİLER
TEMA ADI: GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM- ATATÜRK
KAZANIMLAR: Atatürk’ün hayatı ile ilgili olaylar ve olguları kavrar.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİKLER

13 Kasım 2012 günü öğrencilerimiz Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
etkinlikleri kapsamında Çekirge’deki Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Ata’nın yaşadığı
dönemde kullanılan eşyaları görüp günümüzde kullanılan eşyalarla karşılaştırdılar.

DERS: SOSYAL BİLGİLER
TEMA ADI: GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
KAZANIMLAR:
1. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Milli Mücadele
sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler.
2. Milli Mücadelenin kazanılmasında ve cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü fark
eder.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİKLER

26 Ekim 2012, Cuma günü yapılan etkinlikte okulumuz 7. Sınıflar Md. Yrd. ve
Sosyal Bilgiler öğretmeni Hüseyin Gençtürk sınıfımıza kaynak kişi olarak davet edildi.
Öğrencilerimizin Milli Mücadele yıllarına ait sorularını cevaplandırdı.

Kazanım:

Tarihte oynanan Türklere özgü oyunların günümüzde de devam edenlerine

örnekler verir.
4.sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde, Kültürel Değerlerimiz konusunda öğrencilerimizle
Bursa –Çekirge’de bulunan Karagöz-Hacivat Müzesini ziyarete gittik.

Ziyaret edilen yaşama alanında o dönemde kullanılan eşyalar, giysiler gözlemlendi.
Bugün kullanılan eşya ve giyeceklerle karşılaştırıldı. Zaman içinde meydana gelen
değişiklikler konuşuldu.

DERS ADI: FEN VE TEKNOLOJİ
TEMA ADI: MADDE VE ÖZELLİKLERİ
KAZANIMLAR:
1. Birden çok saf maddenin bir araya gelerek karışım oluşturduğunu fark eder.
2. Karışan maddelerin karışma sonunda kimliklerini koruduğunu deneyle gösterir.
TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizle birlikte okul yemekhanesinde karışım deneyi yaptık. Karışımın güzel
bir örneğini gözlemledik. Birlikte aşure yaptık. Aşurenin içindeki katı maddelerin
değişime uğramadığını, şekerin ise suyun içinde çözündüğünü ve görünmez hale geldiğini
gördük.

DERS ADI: MATEMATİK
ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
KAZANIMLAR:
1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.

TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİKLER

Öğrencilerimiz geometri tahtası ile çalıştılar. Lastikten yararlanarak üçgen, kare,
dikdörtgen ve çemberi gösterdiler.

DERS: FEN BİLGİSİ
KONU: ÇEVREMİZ VE BİZ
KAZANIMLAR:
1. Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında tahminler yapar.
2. Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından karşılaştırır.
3. Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder ve bunun önemini vurgular.

Toprakla buluşturduğumuz
meşe palamutları, aralık
ayında çimlendi. Sınıfımızdaki
saksılarda çimlendirdiğimiz
palamutların meşe fidanına
dönüşmesi öğrencilerimizi
çok mutlu etti.

*02.Kasım.2012 Cuma günü Eco School olarak öğrencilerimiz, çevre kaynaklarının
bozulması ve iklim değişikliklerinin sonuçlarından yola çıkarak ağaç dikmenin önemine
dikkat çekmek için “Herkese Bir Meşe Ağacı” kampanyası başlattı. Bu toplumun bir üyesi
olarak sorumluluklarının bilincinde olan öğrencilerimiz, çevreyi korumak adına okul
bahçesi ve kendi yaşadıkları mekânlara meşe ağacı dikmek için meşe palamutlarını
toprakla buluşturdular.

MUSTAFAKEMALPAŞA SINAV KOLEJİ
A/A SINFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DERS ADI: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE ADI: Maddeyi Tanıyalım- Isı ve Sıcaklık
KAZANIMLAR: Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle
gösterir.
1) Küp şekerler ezildi ve değişim sınıfça incelendi, daha sonra cam kaba konuldu ısı
verildi ve değişim incelendi.
2) Ekmek parçaları ezildi ve değişim sınıfça incelendi, daha sonra cam kaba konuldu
ısı verildi ve değişim incelendi.
3) Maddelere ısı verildiğinde oluşan değişimler sınıfça tartışıldı.
4) Isının şekerde önce erime, sonra bozunmaya neden olduğu, ekmekte ise doğrudan
bozunmaya neden olduğu belirlendi.

KAZANIMLAR: 1. Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özellikleri ile niteler.

AÇIKLAMA:

1) Öğrenciler laboratuvara götürüldü ve çalışma istasyonları oluşturuldu..
2) Daha önceden hazırlanmış olan çizelgeler dağıtıldı.
3) Plastik top, su, kalem, silgi, bardak, portakal vb. maddeler çalışma gruplarına
dağıtıldı.
4) Dağıtılan maddeler kokulu, kokusuz, parlaklık, saydamlık - opaklık, sağlamlık,
pürüzlülük, esneklik, yumuşaklık, kırılganlık vb. özellikler yönünden incelendi.
5) İnceleme sonuçları, çizelgeye kaydedildi.
6) Elde edilen veriler sınıfça paylaşıldı ve maddelerin beş duyu organı ile fark
edilebilen özellikleri belirlendi.

DERS ADI: SOSYAL BİLGİLER
ÜNİTE ADI: GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
KAZANIMLAR: 1. Ailesi ve çevresinde milli kültürü yansıtan ögeleri fark eder.

1)

“KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİMİZ” konusu işlendikten sonra sınıfça, geçmişte
büyüklerimizin kullandığı eşyalar, araç gereçler ile ilgili çevremizde bir araştırma
yapılması kararlaştırıldı.
2) Araştırma sonucunda güzel materyaller bulundu. Bu materyaller okulumuzun
salonunda sergilendi. (Aktif katkılarından dolayı Ezgi Metin, Mehmet Yenişar,
Oğuz Güzel, Emre Erdemli’ye teşekkür ederiz.)

DERS ADI: TÜRKÇE
TEMA ADI: ATATÜRK
KAZANIMLAR: DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ ŞİİRLE İFADE EDEBİLİRLER.

“ATATÜRK / CUMHURİYET” KONULU ŞİİR YAZMA ETKİNLİĞİ

1) Şiir ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
2) Atatürk ya da Cumhuriyet konusu üzerinde öğrenciler konuşturuldu.
3) Öğrenciler verilen konu ile ilgili şiir denemeleri yazdılar.
4) Şiirler sınıfta okutuldu.
5) Sınıf panosunda sergilendi

.

İNGİLİZCE DERSİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
TEMA ADI: The Real MacCoy and Other Ghost Stories
KAZANIMLAR : 1) Öğrenci ön kelime hazinesi oluşturur.
2) Kitabı okumaya karşı olum tutum geliştirir.
3) Aktiviteden zevk alarak etkin katılım sağlar.
1) Real Ghost

1) Duygularını İngilizce nasıl ifade edebileceğini düşünür.
2) Not kâğıdına uygun kelimeleri yazarak doğru cümleler kurur.
3) Etkin bir şekilde sözlüğünü kullanmaya çalışır.
4) Cümle kurarken öğretmeninden yardım alır.
5) Not kâğıdını asmak için sırasını bekler.
6) Hayaletle etkileşime geçer ve kâğıdını asar.

TEMA ADI: What do you want to be when you grow up?
KAZANIMLAR: 1. Öğrenci resimler kullanarak gelecekteki mesleği tanıtır.
2. Araştırma becerisini geliştirir.
3. Gelecek farkındalığı kazanır.
1) Describe your job!

1) Öğrenci büyüme olayını fark eder ve aşağıdaki soruları uygun cümlelerle




2)
3)
4)
5)
6)

cevaplar :
Neden bu mesleği seçeceksin? Why do you want to this?
Bu mesleği edinince kendini nasıl hissedeceksin? How will doing this make you
feel?
Bu mesleği okuldaki hangi dersinle bağdaştırabilirsin? What are you good at
doing?
Araştırma yaparak meslekleri öğrenir.
Karar verme yetisini geliştirir.
Yaratıcılığını geliştirerek proje yapar.
Kelime hazinesi geliştirir.
Sınıfta öz güvenini kazanarak sunum yapar ve iletişim becerisini geliştirir.

TEMA ADI: Physical appearence and clothes with “have got/ has got”
KAZANIMLAR: Öğrenci; Öğrenci resimler bir ünlüyü tanıtır.
1) Araştırma becerisini geliştirir.
2) Öğrenmiş olduğu kalıpları kullanalar kendini ifade eder.
1) Describe a famous person!

Öğrenciler etkinlik süresince ;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Karar verme yetisini geliştirir.
Yaratıcılığını geliştirerek proje yapar.
Kelime hazinesi geliştirir.
Sınıfta öz güvenini kazanarak sunum yapar ve iletişim becerisini geliştirir.
“Have /has got” kalıbını doğru kullanarak ünlüyü tasvir eder.
Bu kalıpla birlikte kıyafetleri de kullanarak projesini geliştirir.
Araştırma yaparak ünlü insanlar hakkında bilgi edinir öğrenir.

DERSİN ADI: BEDEN EĞİTİMİ
BRANŞ

: YÜZME

KAZANIMLAR:
Serbest stil ve sırtüstü stil yüzme için gereken hareketleri doğru şekilde
yapar.

Yüzmenin sinir sistemine ve insan psikolojisine faydaları i saymakla bitmez. Suya
girdiğimizde hissettiğimiz rahatlama duygusu egzersiz sonrasında salgılanan endorfin
hormonu ile birleşince yaşayacağınız psikolojik ve sinirsel rahatlama size başka bir
egzersizin veremeyeceği hissiyatı yaşatır. Özelikle sportif olarak yüzen çocukların
gelişme dönemlerinde onların kendilerine güvenen, hırslı, herhangi bir işe konsantrasyonu
ve adaptasyonu yüksek, disiplinli, programlı, aktif ve başarılı bireyler olmasında çok
büyük oranda katkı sağlar.

DERSİN ADI:BEDEN EĞİTİMİ

BRANŞ

: KORT TENİSİ

KAZANIMLAR:1.Raketi doğru tutmayı öğrenir.
2.Topla uyum çalışmaları yapar.
3.Forehand vuruşu yapar.
4.Topu belirlenmiş noktaya atar.
5.Mini tenis turnuvası yapar.

Kort tenisinin çocuklar üzerindeki etkileri;
Fiziksel (motor)-zihinsel-duygusal-sosyal alanlarda gelişimini sağlar.
Konsantrasyon ve dikkat gelişimi sağlar.
Motor becerileri ve özgüvenin gelişmesini sağlayarak okul çağındaki çocukların eğitimsel
gelişimine katkıda bulunur.

DERS

:

BRANŞ :

BEDEN EĞİTİMİ
BASKETBOL

KAZANIMLAR
1.Basketbol da top tutma hareketini sergiler.
2.Basketbol da top sürme hareketini yapar.

Takım oyunları, sportif bir sosyal faaliyet olarak gözükse de çocukların kişilik
gelişimini önemli derecede etkileyen bir çalışmadır. Takım oyunlarına devam eden çocuk
sezon içerisinde yeni dostluklar kurar, fiziksel olarak güçlenir, reflekslerini geliştirir,
kazanmayı/kaybetmeyi ve bu duyguları hazmetmeyi öğrenir. Tüm bunların ötesinde bir
takımın parçası olur. Paylaşmak, mücadele etmek, engeller karşısında pes etmemek,
düştüğün de yeniden ayağa kalkabilmek; takım oyunları ile bir çocuğa öğretilebilecek en
değerli davranışlardır.

DERS ADI: GÖRSEL SANATLAR
TEMA ADI: BİR DÜNYA BIRAKIN BİZ ÇOCUKLARA
KAZANIMLAR :
1:Çeşitli sanat alanlarının şarkı ,masal,efsane türlerinden yararlanarak görsel
çalışmalar yapar..
2.Rengin değerlerini kullanarak resim yapar.
3.Duygu düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

Sınıf olarak grup çalışması yapılmasına karar verdiler.
Tuval ve akrilik boya olarak malzeme seçimi yapıldı.

2)Grupların görev paylaşımı

1.Öğrenciler grup çalışması boyunca birbirlerine destek oldular.
2.Bursa Anatolium AVM’deki resim sergisinde sergilendi.

