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TÜRKÇE 

* Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

 *Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

 *Hazırlıklı konuşmalar yapar. 

 *Konuşma stratejilerini uygular.  

*Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.  

*Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  

*Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.  

*Okuma stratejilerini uygular. 

* Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.  

*Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  

*Okuduğu metnin konusunu belirler.  

*Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. *Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.*Hikâye edici 

ve bilgilendirici metinleri oluşturan öğeleri tanır. *Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini 

karşılaştırır. *Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.  

*Hikâye edici metin yazar. 

*Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.*Formları yönergelerine uygun doldurur. 

*Yazdıklarını düzenler 

 

4.SINIF EKİM AYI 

BÜLTENİ 
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MATEMATİK 

*4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların 

basamak değerlerini belirler ve çözümler. 

*Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 

*En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar. 

*Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 

*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. 

SOSYAL BİLGİLER 

*Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 

*Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 

*Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. Dayanışmanın toplum hayatındaki 

önemini kavrayabilme. 

*Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 

*Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 

*Türk toplumunda ailenin önemini kavrayabilme 

*Aile bireyleri arasında dayanışmanın önemini kavrayabilme 

FEN BİLİMLERİ 

*Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 

*Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 

*Fosillerin oluşumunu açıklar. 

*Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 

*Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 

*Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 
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TRAFİK GÜVENLİĞİ 

*Trafikte kendisinin ve başkalarının hayatının önemli olduğunu fark eder. 

*Trafikle ilgili temel kavramları açıklar. 

*Trafik işaretleri ve işaret levhalarının önemini araştırır 

*Yaya olarak trafik kurallarına uyar.  

*Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları kullanır. 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 

*İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. 

*Haklarına kendi yaşamından örnekler verir. 

*Çocuk ile yetişkin arasındaki farkları açıklar. 

*Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

*Günlük hayattaki dinî ifadeler 

İNGİLİZCE-SPEAKING 

* Leisure Activities (Boş zaman etkinlikleri) 

* Wild Animals ( Vahşi Hayvanlar) 

* Foods ( Yiyecekler) 

* Habitats( Doğal Ortam) 

ALMANCA 

*Hallo! (selam ve veda ifadeleri) 

* Die erste Schultag:Teile der Schule (Okulun bölümleri) 

*İm Hotel: Sprechen über ferien,Hotel (Tatil hakkında konuşmalar) 

* Präsens :der Zeitform (Geniş,şimdiki ve gelecek zaman) 

*Meine Freizeit (Boş zaman etkinlikleri) 

*Modalverben (Niteleme eylemleri) 
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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 


