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ARALIK AYI 3.SINIF BÜLTENİ 

 

TÜRKÇE 

*Cümlede anlam(Soru cümlesi) 

*Cümlede anlam(Sebep-sonuç cümlesi) 

*Cümlede anlam(Karşılaştırma cümlesi) 

*5N1K 

*Olayların oluş sırası 

*Kısa yönergeler yazar. 

*Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını 

kavrar. 

*Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 

 

MATEMATİK 

*Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri 

açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna 

dönüşümler yapar ve yorumlar. 

*Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler 

oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren 

problemleri çözer. 

*En çok üç veri grubuna ait basit tabloları 

okur,yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 

*Çarpma işleminin kat anlamını açıklar. 

*Çarpım tablosunu oluşturur. 

*İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı 

bir doğal sayıyı,en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla 

bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar. 

*10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar. 

 

HAYAT BİLGİSİ 

*Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 

*Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

*Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza katkılarına örnekler verir. 

*Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 

*Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir. 
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İNGİLİZCE-SPEAKING 

*Animal body parts(Hayvan vücut bölümleri) 

*Physical characteristics(Fiziksel özellikler) 

*Life cycle(Yaşam döngüsü) 

*Home tools(Ev araçları) 

*Prepositions of place(Yer edatları) 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN 

*Egzersiz hareketlerinin isimlerini öğrenir. 

*Öğrendiği egzersiz hareketlerini uygular. 

*Spor branşlarını öğrenir. 

*Haftanın oyununu oynar. 

 

 

GÖRSEL SANATLAR 

*Patates baskısı yapar. 

*Yapay organik nesneleri öğrenir. 

*Krigami tekniğini öğrenir. 

*Yeni yıl etkinliği yapıyoruz. 

 

FEN BİLİMLERİ 

*Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır. 

*Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 

*Bazı maddelere dokunma,bakma,onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır. 

*Bireysel olarak veya gruplar halinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir. 

ALMANCA 

*Die Zahlen 1-20(Sayılar) 

*Die Farben(Renkler) 

*Die Verben ''kommen,gehen,wohnen''(kommen,gehen,vohnen fiilleri) 

 


