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DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 08 ŞUBAT 2021 - 19 MART 2021
ANA FİKİR : IŞIK VE SES HAYATIMIZDA OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLER YARATIR.
ANAHTAR KAVRAMLAR

SORGULAMA HATLARI

ŞEKİL : Işık ve ses kaynakları nelerdir?
İŞLEV : Işık ve sesin var olduğunu nasıl anlarız?
BAĞLANTI : Işık ve görme, ses ve işitme arasında
nasıl bir bağlantı vardır?

1) Işık ve ses kaynakları
2) Işık ve sesin özellikleri
3) Işık ve sesin çevreye etkileri

BECERİLER

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

DÜŞÜNME : Öğrendikleri ile ilgili yargılarda bulunur,
kararlar verir.
ARAŞTIRMA : Çalışmasında planlama, veri
toplama, verileri kaydetme, düzenleme ve
yorumlama, araştırma bulgularını sunma becerilerini
gösterir.

ARASTIRAN-SORGULAYAN: Işık ve ses ile
ilgili deneyler yapar.
DENGELI : Göz ve kulak sağlığı ile ışık ve ses
arasındaki ilişkinin farkına varır.

TÜRKÇE

DERS KONULARI
Metin Çalışmaları ve Defter
Çalışmaları,
5N 1K, Metinle ilgili Sorular Sorma
ve Soruları Cevaplama,
Hikâye Unsurları,
Noktalama işaretleri,
Metin Türleri,
Olayların Oluş sırası,
Büyük Harflerin Kullanımı,
Sözcüğün Anlamı konuları
sorgulama tekniği kullanarak
işlenecektir.
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MATEMATİK

DERS KONULARI
Zaman ölçme,
Zaman ölçme problemleri,
Lira, Kuruş, Para Problemleri,
Kilogram, Gram, Tartma
Problemleri,
Geometrik şekiller ve cisimler,
Geometrik Cisimlerin Yüzleri, Kare,
Dikdörtgen, Üçgen, Geometrik
Şekilleri Sınıflandırma.
Doğal ve Yapay Çevre,
Doğal Çevrenin Önemi ve
Korunması.
Konuları sorgulama tekniği ile
dramatize edilerek işlenecektir.

3.SINIFLAR

FEN BİLİMLERİ

DERS KONULARI
Işığın Görmedeki Rolü,
Doğal ve Yapay Işık kaynakları,
Ses Her Yöne Yayılır, Ses
Kaynaklarının Yeri,
Doğal ve Yapay Ses Kaynakları,
Canlı ve Cansız Varlıklar,
Bitkiler ve Hayvanlar,
Ben ve Çevrem,
Doğal ve Yapay Çevre,
Doğal Çevrenin Önemi ve
Korunması.
Konuları sorgulama tekniği ile
dramatize edilerek işlenecektir.
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HAYAT BİLGİSİ

DERS KONULARI
Trafik İşaret Ve Levhalarını
Tanıyalım,
Trafik Kurallarına Uyalım,
Dikkatli Olalım,
Güvenlik tedbirleri,
Güvenlik tedbirleri,
Yakın çevresinde yer alan tarihî,
doğal ve turistik yerlerin özellikleri,
Millî birlik ve beraberliğin toplum
hayatına katkıları,
Ülkemizde yaşayan farklı kültürler,
Atatürk’ün kişilik özellikleri,
Yaptığı çalışmalarla ülkemize
katkıda bulunmuş kişiler,
Yönetim birimleri ve yöneticiler.
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ENGLISH

DERS KONULARI
To activate students' existing
knowledge of the topic and identify
what they would like to learn about
the topic
To understand words about music
and feelings
To apply own experience and a
reading strategy to help
comprehend a text
To understand the meaning and
form of the grammar structure
through a song (Prepositions of
time)
To understand and use expressions
for giving opinions and words which
are synonyms
To review what students have learnt
about the big question so far
To learn and understand verb
phrases
To understand and use expressions
for describing music and emotions
and using And and But
To review what students have learnt
about the big question so far
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FRANSIZCA

DERS KONULARI
Examiner des diapositives
décrivant les sources lumineuses
et sonores naturelles et artificielles.
Faire des activités sur la lumière
et le son.
Apprendre les activités et les
loisirs.
Regarde les dessins et montre
l’activité que tu aimes.
Qui fait quoi ? Ecoute et dit le
numéro du dessin.
Ecoute et relie chaque enfant à
son activité.
Regarde les dessine et montre
l’activité que tu n’aime pas.
Ecoute et relie chaque enfant à
son objet.
Apprendre les sports.
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MÜZİK

DERS KONULARI
Seslerin yükseklik ve alçaklıklarını
ayırt edeceğiz.
Bilin Bakalım şarkısı ile
öğrendiklerimizi kavrayacağız.
Re - La aralığındaki notaların org
üzerindeki yerlerini öğreneceğiz.
Halay şarkısını org ile çalacağız.
Birlik Sus notasının porte üzerindeki
yerini ve özelliğini öğreneceğiz.
Trafik şarkısını org ile çalarak Birlik
Sus şarkısını kavrayacağız.
Nota değerlerini öğreneceğiz.
Nota değerlerini meyve ve ritim
çalışması ile uygulayacağız.
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GÖRSEL SANATLAR

DERS KONULARI
**** Pastel boya / Kuru boya / Keçeli
kalemler ile RESİM DEFTERİMİZE
Arka plan nedir, uzaklık yakınlık ilişkisi,
renk geçişleri, nesnelerin birbirleriyle
olan büyüklük küçüklük oranlarının
tamamını arka plan ve ön plan
konularını işlerken öğreneceğiz. İlk
olarak arka planı kurşun kalemle
bastırmadan çok hafif çizip, çizim bitince
boya kalemlerimiz ile boyuyoruz.
(Büyük alanları kesinlikle keçeli kalemle
boyamamaya dikkat ediyoruz.)
Arka planımızı kuru boya, suluboya,
pastel boya ile boyadık bitti ve kurudu
daha sonra başka bir kâğıda ise Ön
plana en sevdiğimiz çizgi film karakterini
çizip boyayıp kesip yapıştırıp
ekleyeceğiz. İki farklı aşama ile bir
resim kompozisyonu oluşturmuş
olacağız. Böylece birçok farklı materyali
bir arada kullanarak maddedeki
değişimleri gözlemleme imkanı
bulacağız.
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BEDEN EĞİTİMİ

DERS KONULARI
Fizik aktiviteler
Yer değiştirme hareketleri
Temel spor hareketleri
Branş tanıma
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KİTAPLAR

KİTAPLAR
İNATÇI TOHUM
CESUR AKTÖR GERÇEKLER
ORMANINDA
KAPLANCIK İÇİN DEV PARTİ
PEKİ NEDEN BİLİM VE TEKNİK?
HER DENEY BIR EĞLENCE
ELEKTRIK
KUSLARIN BASKA SARKILAR
SÖYLEDİĞİ ÜLKE
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ARASTIRAN-SORGULAYAN
Işık ve ses ile ilgili deneyler yapar.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve bu konuları keşfeden kitapları ödünç almak için onunla birlikte kütüphane
ziyareti gerçekleştirebilirsiniz.
Çocuğunuzun internet anlayışını geliştirmek amacıyla internet ortamında onunla beraber belirlediğiniz
bir konu hakkında araştırmalar yapabilirsiniz.
Öğrencimize doğru rol model olabilmek için cevabını bilmediğiniz bir konu olduğu zaman, bilmediğinizi
itiraf edip ve kendisi ile beraber sorunun çözüm yollarını araştırabilirsiniz.

DENGELİ
Göz ve kulak sağlığı ile ışık ve ses arasındaki ilişkinin farkına varır.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
Çocuğunuzla birlikte yemek gruplarını (karbonhidrat, protein, vitamin vs.) tartışabilir, yemek
saatlerinizde ailenizin yediği yiyecekleri dengelemek için fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.
Birçok farklı aktiviteyi (kitap okumak, televizyon seyretmek, spor yapmak, çalışmak, dinlenmek vs.)
yapan bir ebeveyn olmanız, çocuğunuzun bu yaşantınızı nasıl dengelediğinizi görmesine yardımcı
olacaktır.
Çocuğunuzu çok çeşitli yapılandırılmış etkinliklere katılmayı teşvik edebilirsiniz.
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SAYIN VELİMİZ
08 ŞUBAT 2021 - 19 MART 2021 tarihleri arasında ‘DÜNYA’NIN ISLEYISI’ disiplinler üstü teması
altında yer alan ve ‘Işık ve ses hayatımızda olumlu ve olumsuz etkiler yaratır.’ ana fikrini içeren sorgulama
ünitesini isleyeceğiz. Sorgulama ünitemiz boyunca ışık ve ses kaynakları, ışık ve sesin özellikleri, ışık ve
sesin çevreye etkileri üzerinde duracağız. Ana fikir ve sorgulama hatlarıyla ilgili evinizde bulunan kaynak
kitapları okula göndererek ünitemize katkıda bulunabilirsiniz. Ünite sonunda öğrencilerimizin AraştıranSorgulayan ve Dengeli bireyler olmasını hedefliyoruz. Bu profillerin öğrencilerimizde kalıcı olmasını
sağlamak adına sözlerden bazı beklentimiz bulunmaktadır.

DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
3. SINIFLAR ZÜMRESI

