
3B SINIFI 

NİSAN-MAYIS 
AYLARI BÜLTENİ 



 

 

 Sayın Velimiz,  

 

 Sizlere öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yapılmış olan ça-

lışmalar / etkinlikler hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan bu bül-

teni her ay için web sayfasında yayınlayacağız. Bültende öğrencileri-

mizin gelişimini desteklemek üzere Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgi-

ler, Fen Bilimleri etkinliklerinde nasıl bir program takip edildiğini siz-

lerle paylaşacağız.  

 

 Gün içinde çocuklarla pek çok etkinlik yapmaktayız. Ne yazık ki 

tüm çalışmaları bültene yazmamız mümkün olamıyor. Bu nedenle 

bültende yürütülen çalışmalar hakkında size bir fikir verebilmek adı-

na temel bazı etkinlik örnekleri sizlerle paylaşılmaktadır. Buradan 

GİRİŞ 



TÜRKÇE  
ETKİNLİKLERİMİZ 

 

 Öykü unsurları 

 Hikaye yazma ve başlanan  bir bilgiyi    
tamamlama 

 Davetiye,tebrik kartı 

 Nitelik taşıyan yazıya başlık bulma 

 Betimleyici yazılar yazma 

 Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler 

 Karşılaştırma belirten ifadeler 

 İsmin halleri 

 Varlıkların özelliklerini belirten özellik-
ler 

 

 

Mart ayı süresince işlediğimiz Türkçe konuları: 



OKUMA SAATİ 

Okulumuzun her köşesinde  

“okumak” mümkün! 

 

Sınıfımızda oluşturduğumuz okuma köşemizin dışında artık her hafta okuma saatle-

rimizin birini okulumuzun kafeteryasında geçiriyoruz. 



MATEMATİK  

ETKİNLİKLERİMİZ 

Mayıs ayı süresince işlediğimiz Fen Bilimleri konuları: 

 

 Kesirler 

 Kesirleri karşılaştırma 

 Geometrik şekiller ve 
zihinden işlemler 

 Doğrular,artan ve eksi-
len sayılar 

 Açı ve açı çeşitleri 

 Uzunlukları ölçme 

 Nesnelerin çevrelerini 
belirleme 

 Cisimlerin bir yüzünün 
alanını standart olma-
yan birimlerle ölçer 

 Sıvıları ölçme 

 Zaman ölçme birimleri 

 Paralarımız 

 



FEN BİLİMLERİ 

ETKİNLİKLERİMİZ 

Mayıs ayı süresince işlediğimiz Fen Bilimleri konuları: 

 Ses kaynakları 

 Doğal ve yapay ses kaynakları 

 Canlılar dünyası (canlı ve cansız varlıkları sınıflandırır) 

 Doğal çevrenin canlılar için önemi 

 Doğal kaynakların tasarrufun kullanılması 

 Elektrikli araçlar 

 Pil atıklarının çevreye verdiği zararları  

 Elektriğin can ve mal güvenliği bakımından güvenli olması 



HAYAT BİLGİSİ 

ETKİNLİKLERİMİZ 

Mayıs ayı süresince işlediğimiz Sosyal Bilgiler konuları: 

 Atatürk ve iman hakları 

 Görgü kuralları 

 Hepimizin bir amacı var herşeye rağmen 

 Liderin etkileri 

 Doğal afet korunma 

 Geçen yıl değişen duygular 

 Hayalimdeki meslek 

 Hava tahminleri 

 Atatürk ‘ün hayatı ve kişilik özellik-
leri 

 Ülkeler ve bayraklar 

 Milli bayramlarımız 

 Ulaşım araçları 

 Yağmur,kar ,sis 

 Bilgi ve teknolojinin günlük yaşamı-
mızdaki önemi 



DİKKAT EĞİTİMİ 

ZE2 

Dikkat Eğitimi Dersimizde her öğrencimiz, bireysel olarak çalış-
masını yapmakta ve öğrencimizin ilerlemesi her adımda kayde-
dilmektedir.   

 



KÜLTÜR GEZİSİ 

(İSTANBUL HALK EKMEK FABRİKASI) 





Gelecek aylarda görüşmek üzere... 


