
3-B SINIFI 

OCAK—ŞUBAT  
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 

 Cümle Bilgisi: 

 Kurallı ve devrik cümle 

 Hayal ürünü ve gerçek ifadeler 

 Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler 

 Genel durum bildiren İfadeler 

 Faklı düşünmeye yönlendiren ifadeler 

 Karşılaştırma ifadeleri 

 Yazım Kuralları 

 Ses ve hece bilgisi 

 Yapılarına göre kelimeler 

 Eş sesli ve eş anlamlı kelimeler 

 

Paragrafın Bilgisi 

 Şiirde Tema 

 Şiirde Duygu 

 

Ayrıca; Oyun ve Spor, Üretim Tüketim ve Verimlilik Temaları etkinlikleri ile Türkçe okuma, yazma,  

dinleme, konuşma, görsel sunu ve görsel okuma becerileri üzerinde çalışılmıştır. 

Ocak ve Şubat ayları 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 

Ocak—Şubat ayları süresince işlediğimiz  

Matematik konuları: 

 Düzlem, düzlem parçası ve düzlemsel şekiller 

 Nokta, doğru, ışın ve doğru parçası 

 Yatay, dikey ve eğik doğru 

 Kesişen,  parelel ve dik doğrular 

 Çıkarma işlemi 

 Çarpma işlemi 



FEN BİLİMLERİ 

ETKİNLİKLERİMİZ 

Ocak—Şubat ayları süresince işlediğimiz Fen Bilimleri konuları: 

 

 Maddeyi niteleyen özellikler 

 Bazı maddeler tehlikelidir. 

 Maddenin halleri 

 Işığın görmedeki rolü   

 Işık kaynakları 



HAYAT BİLGİSİ 

ETKİNLİKLERİMİZ 

Ocak—Şubat ayları süresince işlediğimiz Sosyal Bilgiler konuları: 

 Kulüp ve grup çalışmaları 

 Benim Eşsiz Yuvam temamızın tanıtımı 

 Temel İhtiyaçlarımız 

 Fiziksel özellikler 

 Meslekler 

 Planlı Yaşam 

 Paramı nasıl harcamalıyım 

 Amacıma ulaşıyorum 



DİKKAT EĞİTİMİ 

ZE2 

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



Gelecek aylarda görüşmek üzere... 


