
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE 

*Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. 

*Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 

*Dinlediği metni ana hatlarıyla anlatır. 

*Sözcük bilgisi/Sözcüklerin sözlük sırası 

*Sözcüklerin yazımı 

*Sözcük-Hece 

*Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar. 

*Yazdıklarını düzenler. 

MATEMATİK 

*En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 

*1000'den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar. 

*100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar. 

*Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 

*Tek ve çift doğal sayıları kavrar. 

*Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi,çift mi 

olduğunu ifade eder. 

*20'ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 

3.SINIF EKİM AYI 

BÜLTENİ 



*En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemi yapar. 

*Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar. 

FEN BİLİMLERİ 

*Dünya'nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar. 

*Dünya'da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar. 

*Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 

*Duyu organlarının önemini fark eder.  

*Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 

*Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 

 

HAYAT BİLGİSİ 

*Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. 

*Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder. 

*Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar. 

*Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 

*Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarını fark eder. 

*Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur. 

*Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder. 

 

İNGİLİZCE-SPEAKING 

* Nature (Doğa) 

* Direction  (Yön,İstikamet) 

* Places (Yerler) 

* Describing his/ her body (Vücudunu tarif etme) 

 

 

 



ALMANCA 

*Hallo! (Begrüßung und Verabschiedung) (Selamlaşma ve vedalaşma sözcükleri) 

*Der Deutsche Alphabet (Alman Alfabesi) 

*Die Wochentage (DieMonate und Jahreszeiten) (Gün,ay ve mevsimler) 

*Die Zahlen (sayılar) 

*Sich Vorstellen (kendini tanıtma) 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN 

*Yazın hangi sporları yaptık? 

*Temel ısınma ve soğuma egzersizleri 

*Takım sporları ve bireysel sporlar nelerdir? 

*Oyun etkinliği 

 

GÖRSEL SANATLAR 

*Yazın neler yaptık? 

*Renkli üçgenler yapıyoruz 

*Suluboya tekniği ile manzara resmi 

*Krigami tekniği öğreniyoruz 

 


