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KASIM AYI 4.SINIF BÜLTENİ 

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. 

*Okuma stratejilerini uygular. 

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

*Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 

* Metinle ilgili sorular sorar.  

*Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık 
belirler. 

*Okuduğu metindeki kahramanların 
özelliklerini karşılaştırır. 

*Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve 
sessiz okur *Okuma stratejilerini uygular.  

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

 

MATEMATİK 

*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.  

*Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri 

çözer. 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER 

*Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan öğeleri araştırarak 
örnekler verir.*Atatürk'ün milli kültüre önem verdiğini 
kavrayabilme 

*Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından 
günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 

*Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî 
Mücadele’nin önemini kavrar.  

*Türk kadınının toplumdaki yerini fark edebilme.  

*Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî 
Mücadele’nin önemini kavrar. *Atatürk'ün kişilik özelliklerini 
tanımaya ilgi duyuş. 
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FEN BİLİMLERİ 

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 

* İnsan olma sorumluluğunu taşımanın yollarını açıklar. 

*Hak ve özgürlüklerini kullanabilen ve kullanamayan çocukların yaşantılarını karşılaştırır. 

*Hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumlarda hissettiklerini ifade eder. 

 

 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 

BİLGİSİ 

* Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere 
örnekler verir. 

*Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler. 

*İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ 

* Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli 
yolları kullanır. 

*Taşıt trafiğine kapalı alanlarda oyun araçlarını 
güvenli kullanır. 

*Ulaşım araçlarını çeşitli özellikleri açısından 
karşılaştırır. 

*Trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtları tanır. 
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İNGİLİZCE-SPEAKING 

*Wild animals                              *Weather Conditions 

*Food                                             *Seasonal Activites 

*Habitat                                         *Seasons 

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR 

*10 Kasım etkinliği 

*Kontur çizgisi ve gölgelendirme tekniklerini öğreniyoruz 
 
*24 Kasım öğretmenler günü etkinliği 
 

* 

* 

* 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN 

* Yer değiştirme hareketleri ve yönergeleri artan bir doğrulukla uygulama 

*Artan zorluklarla oyunlar  

*Tahmin becerisi geliştiren oyunlar  

*Çabuk karar verme ve reaksiyon gerektiren oyunlar  

 

 

* 

 

ALMANCA 

*Boş zaman aktiviteleri               *Fiil çekimi 

*Mekan ve yer adları                    *Sıfatlar 

 

 

 


