
DERS KAZANIMLAR

Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.

Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.

DEYİMLER

Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.

Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

Okuduğunun ana fikrini belirler.

Metin görsel ilişkisini sorgular.

Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.

Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 

Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.

En çok iki adımlı işlemleri yapar

Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler.

Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.

Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.

Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'e kısa yoldan böler.

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.

En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.

Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir.

Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklar.

Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.

Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.

Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.

Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilir.

Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapar ve sonuçları yorumlar.

Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.

Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar.

Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.

Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır ve teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısını fark eder.

Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır ve teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısını fark eder.

Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır ve teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısını fark eder.

Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.

İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.

Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.

Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.

Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.

Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.

Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Students will be able to understand and follow simple instructions if addressed to them slowly.

Students will be able to give short, basic instructions.

Students will be able to understand and follow simple instructions if addressed to them slowly.

Students will be able to recognize phrases/descriptions about locations.

Students will be able to ask and answer and initiate and respond to simple statements about their daily routines.

Students will be able to recognize the time in short and clear speech.

Students will be able to get the main idea when people describe their own or others’ abilities in clear and short sentences.

Students will be able to understand the gist and key information in short, recorded passages of people talking about their likes and dislikes.

Students will be able to ask others to repeat what they have said or to talk slowly.
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