
4.SINIF KAZANIMLAR

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar.

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Metin türlerini ayırt eder.

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.

Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

Metin türlerini ayırt eder.

Okuduğu metnin konusunu belirler.

Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Düzlemi tanır ve örneklendirir.

Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla 

ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur.

Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.

Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler 

ve çözümler.

Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer.

Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.

Standart uzunluk ölçme birimlerinden milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.

Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.

Sütun grafiğini oluşturur.

Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve 

modellerle gösterir.  Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.

Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.

Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.

Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.

Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.

Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.

Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.

Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.

Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.

Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.

Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.

Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.

Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır.

Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.

Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.

Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.

Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.



Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.

Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır.

Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.

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

Students will be able to understand short oral texts about weather conditions and clothing.

Students will be able to recognize the names of the seasons and clothes in short oral texts.

Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text.

Students will be able to describe the weather conditions.

Students will be able to talk about nations and nationalities.

Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines.

Students will be able to talk about other people’s jobs and likes in simple conversations.

Students will be able to understand and follow simple instructions.

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes.

Students will be able to deliver a simple, brief speech about abilities with an initial preparation.


