
3. SINIF

30.03.2020 
PAZARTESİ  

 

HAYAT 
BİLGİSİ  

Trafik İşaretleri ve İşaret 
Levhalarını Tanıyalım. 

İlk konu anlatımındaki 1. 
Ve 2. Videolar izlenecek 
ve trafikte başına gelen 

bir olay yazılı olarak 
anlatılacak. 

Yazılı anlatımlarda 
resim, şekil ve şema da 

kullanın. 

TÜRKÇE  

Konu: Görsellerden 
Hareketle Anlamını 

Bilmediğimiz Sözcükleri 
Tahmin Etme 

İlk 3 Video izlenecek. 
2. videoda sorulan 

sorudaki anlam tahmin 
edilerek deftere 

yazılacak ve öğretmene 
iletilecek. 

Macera Dolu Bir Yolculuk
Önce Okuma sırasında 
cümlenin tamamını bir 

defada anlamlı ve doğru 

dinlenecek. Gerekirse ilk 

MATEMATİK 

CANLI DERS ANLATIMI 
Zoom kullanımı. 

Uyulacak kurallar. 
Kesirler konusu 

anlatılacak. 

Kesirler (Bütün-Yarım-
Çeyrek Kesir) 

İlk üç video izlenecek. 
Kesir kavramı ile bütün 
ve yarım kesir kavramı 

deftere yazılacak. 
Şekiller çizilecek. (Yazı 

çalışmalarında düzene ve 
yazı güzelliğine önem 

verelim.) 

İNGİLİZCE   

 

3. SINIF UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI 

   

    

Ebru ile Büyüyorum 
serisinden 

Macera Dolu Bir Yolculuk 
Önce Okuma sırasında 
cümlenin tamamını bir 

defada anlamlı ve doğru 
okunduğuna dikkat 

ederek 
yapılan okuma 

dinlenecek. Gerekirse ilk 
gün birkaç defa 

dinleyebilir. 

   

    

 Following the map 

 

Rural, suburban, 
urban video and 

easy quiz

 
 

ÖDEV 
VELİ 

TAKİBİ 

  

  

 
Yapılan çalışma 

öğretmene 
iletilecek. 

Rural, suburban, 
urban video and 

easy quiz 
Places in town 

Yapılan ödevlerin 
ve ekran 

fotoğraflarının 
whatsapp 
üzerinden 

gönderilmesi, 
öğretmenin kontrol 

etmesi ve geri 
dönüt verme. 



3. SINIF

31.03.2020 
SALI  

 

FEN 
BİLİMLERİ  

Konu: Canlı ve Cansız 
Varlıklar 

1-Birinci konu için 
hazırlanan 4 tane video 

var Sadece 1. Video 
izlenecek. 

2-Çalışma bölümünden 
sadece 1. Çalışma 

yapılacak. (Canlı ve 
Cansız varlıklar) 

TÜRKÇE   
vermiyoruz. Akıcı, anlaşılır 

kadar okuyun. Kitapta trafik 
işaretleri ve kuralları ile ilgili 

yazılacak. Lütfen yazınızın

MATEMATİK  

Konu: Kesirler 
Konu anlatımındaki 6-7 
ve 8. Videolar izlenerek 
Bir bütünde kaç yarım, 
Bir bütünde kaç çeyrek 
olduğu öğrenilecek ve 

deftere yazılacak. 
Bütün yarım çeyrek 
şekille gösterilecek. 

İNGİLİZCE 

‘Cities’ 
book.Getting 

around the town on 
Raz Plus.And its 

vocabulary 
exercises on 

Vocabulary a-z. 

 

 

3. SINIF UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI 

   

    

Pazartesi dinlenen kitap 
sesli ve sessiz olarak 

okunacak. Okumada sayı 
vermiyoruz. Akıcı, anlaşılır 

ve anlayarak okumak 
önemli. Bunu sağlayana 

kadar okuyun. Kitapta trafik 
işaretleri ve kuralları ile ilgili 

bilgiler maddeleyerek 
yazılacak. Lütfen yazınızın 

güzelliğine ve kağıt 
düzenine özen gösterin 

   

    

 My New City   

 
 

ÖDEV 
VELİ 

TAKİBİ 

   

  
Yazılar 

öğretmene 
iletilecek. 

   

 The city and the 
country 

Yapılan ödevlerin ve 
ekran 

fotoğraflarının 
whatsapp 
üzerinden 

gönderilmesi, 
öğretmenin kontrol 

etmesi ve geri 
dönüt verme. 



3. SINIF

01.04.2020 
ÇARŞAMBA  

 

HAYAT 
BİLGİSİ 

 

3. video 
dinlenerek bilgiler 

düzenli şekilde 
deftere yazılacak. 

TÜRKÇE 

CANI DERS 
ANLATIMI 

Öğrencilere 
önceden iletilecek  
görsellerle sözcük 

anlamını bulma 
çalışması. 

Son videodaki 
etkinlik yazılacak 

MATEMATİK  

Kesir konusu 
sonundaki 
Çalışmalar 
yapılacak. 

İNGİLİZCE   

 

3. SINIF UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI 

   

    

    

    

  Farm in the city 
on level 3A 

Reading maps 
video and its easy 

quiz.

 
 

ÖDEV 
VELİ 

TAKİBİ 

   

  
Yazılar 

öğretmene 
iletilecek 

   

Reading maps 
video and its easy 

quiz. 

Reading 
Comprehension 

Yapılan ödevlerin ve 
ekran 

fotoğraflarının 
whatsapp 
üzerinden 

gönderilmesi, 
öğretmenin kontrol 

etmesi ve geri 
dönüt verme. 



3. SINIF

02.04.2020 
PERŞEMBE  

 

FEN 
BİLİMLERİ 

 

2-3-4. videolar izlenerek 
öğrenilenler düzenli 
şekilde not alınacak. 

Resimlenecek. 
Çalışma-deney-çözümlü 

sorular ve değerlendirme 
hafta sonuna kadar 

yapılacak. 

TÜRKÇE  

Konuyla ilgili videolar 
istenirse tekrar 

izlenecek ve 
“çalışmalar” ve 

“yazdırılabilir ödevler” 
yapılacak. 

MATEMATİK  
Kesir konusundaki 

yazdırılabilir ödevler 
yapılacak 

İNGİLİZCE 

Whats in the town 
on 

yourlearningplace 
and playing 
hangman. 

 

 

3. SINIF UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI 

   

   

Kitaptan yeni 
öğrenilen 

sözcükler deftere 
anlamları ile 

birlikte yazılacak. 

  

   

 City Shapes  

 
 

ÖDEV 
VELİ 

TAKİBİ 

   

   

   

  

Yapılan ödevlerin 
ve ekran 

fotoğraflarının 
whatsapp 
üzerinden 

gönderilmesi, 
öğretmenin kontrol 

etmesi ve geri 
dönüt verme. 



3. SINIF

03.04.2020 
CUMA  

 

HAYAT 
BİLGİSİ 

 

4 ve 5 videolar izlenerek 
bilgiler düzenli şekilde 

deftere yazılacak. 
Çalışmalar, Yazdırılabilir 
Ödevler ve Konu tarama 

testi 

FEN 
BİLİMLERİ 

CANLI DERS 
ANLATIMI 

 
Fen Bil. Konu 

tekrarı 

 

TÜRKÇE  
Konu tarama testi 

uygulanacak. 

MATEMATİK  Konu tarama testi 
uygulanacak. 

İNGİLİZCE   

 

 

3. SINIF UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI 

   

    

    

Kitabın konusu 
kısaca yazılacak. 

   

    

 City Places   

 
 

ÖDEV 
VELİ 

TAKİBİ 

   

   

   

 
Gönderilen kesir 

problemleri 
yapılacak. 

 

 
Prepositions of 

place 

Yapılan ödevlerin ve 
ekran 

fotoğraflarının 
whatsapp 
üzerinden 

gönderilmesi, 
öğretmenin kontrol 

etmesi ve geri 
dönüt verme. 


