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ARALIK AYI 4.SINIF BÜLTENİ 

TÜRKÇE 

* Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

*Hazırlıksız konuşmalar yapar. *Hazırlıklı 

konuşmalar yapar. *Konuşma stratejilerini 

uygular. *Sınıf içindeki tartışma ve 

konuşmalara katılır.  *Vurgu, tonlama ve 

telaffuza dikkat ederek okur. *Şiir okur. 

*Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde 

okur. *Okuma stratejilerini uygular. 

*Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve 

kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  

*Görsellerle ilgili soruları cevaplar. * Metnin 

ana fikri/ana duygusunu belirler. * Metinle ilgili 

sorular sorar. *Okudukları ile ilgili çıkarımlar 

yapar. *Şiir yazar. *Hikâye edici metin yazar. 

*Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 

*Yazdıklarını paylaşır. *Yazdıklarını 

zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller 

kullanır. *Deyim ve atasözlerinin metnin 

anlamına katkısını kavrar. 

 

 

MATEMATİK 

* Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal 

sayıları çarpar. *Üç doğal sayı ile yapılan çarpma 

işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının 

değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir. 

*En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 

1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en 

çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa 

yoldan çarpar. *En çok üç basamaklı doğal 

sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. *En 

çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı 

bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve 

tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. *Doğal 

sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri 

çözer. *Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki 

basamaklı doğal sayılara böler.  *En çok dört 

basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 

*Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı 

doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler. 

*Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve 

tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER 

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

duyuş. *Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. *Atatürk'ün öğretmenlere önem verdiğini fark edebilir. 

*Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. *Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. *Çevresinde meydana 

gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır. 
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İNGİLİZCE-SPEAKING 

* Weather Conditions( Hava Durumu) 

*Seasonal Activities (Mevsimsel Aktiviteler) 

*Seasons(Mevsimler) 

*Daily Activities(Günlük Aktiviteler)  

*Parts of the Day (Günün Bölümleri) 

 

FEN BİLİMLERİ 

* Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan 
olumsuz etkilerinin farkına varır. 

* Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya 
yönelik sorumluluk üstlenir 

*  Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve 
cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler 
yapar. 

* Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 

* Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak 
keşfeder. 

* Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına 
örnekler verir. 

* Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda 
fikirlerini açıklar. 

GÖRSEL SANATLAR 

* Gölgelendirme tekniklerini öğreniyoruz.  *Uzay resmi yapıyoruz 

*Krigami tekniğini öğreniyoruz.  *Yeni yıl etkinliği yapıyoruz 

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN 

*Egzersiz hareketlerinin isimlerini öğrenir.           *Spor branşlarını öğrenir 

*Öğrendiği egzersiz hareketlerini uygular.             *Haftanın oyunu.  

 

 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 

* Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumların çözümünde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğine ilişkin örnekler 
verir. 

*Hak ve özgürlüklere saygı gösterir. 

*Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının birlikte yaşama kültürüne etkisini değerlendirir. 

*İnsanların farklılıklarına saygı gösterir. 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 

BİLGİSİ 

* İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 

*İslam’ın şartlarını söyler. 

*Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları 

tanımlar. 

 

 

 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ 
 

* Trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtları tanır. 

*Trafikle ilgili meslekleri ve kurumları araştırır. 

*Trafikte toplu taşıma araçlarını kullanmanın 

önemini kavrar. 

*Taşıtlara binerken, taşıtlardan inerken ve 

taşıtlarda yolculuk ederken kurallara uyar. 

 

 

 

ALMANCA 

*Regelmäßigen und unregelmäßigen Verben (Düzwnli Düzensiz filler) 

*Freizeit Aktivitäten (Boş zaman  aktiviteleri) 

*Modalverb "können" (können fiili) 

 

 

 


