2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
3. Sınıf Telâfi Eğitim Defter Dordurma Planı-1.Hafta(21-25 Haziran)
Dersler

1.Grup
Pazartesi

Salı

Hayat Bilgisi

Fen Bilimleri

1.Ders

HB.3.5.1. Yakın çevresinde F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi
bulunan yönetim birimlerini tanır.
ve yöneticilerini tanır.

2.Ders

T.3.3.12. Görsellerden
hareketle okuyacağı metnin
konusunu tahmin eder.

Türkçe

Türkçe

Türkçe

T.3.3.13. Okuduklarını ana
hatlarıyla anlatır.

Türkçe

3.Ders

T.3.3.6. Okuma stratejilerini T.3.3.16. Okuduğu metinle
uygular.
ilgili soruları cevaplar.

4.Ders

M.3.1.6.3. Pay ve payda
arasındaki ilişkiyi açıklar.

Matematik

Matematik

5.Ders

M.3.3.5.4. Zaman ölçme
birimlerinin kullanıldığı
problemleri çözer.
Türkçe

6.Ders

T.3.3.14. Okuduğu metnin
konusunu belirler.

Matematik

M.3.3.4.1. Lira ve kuruş
ilişkisini gösterir.

Türkçe

T.3.3.24. Okudukları ile
ilgili çıkarımlar yapar.

İngilizce

E3.6.L1. Students will be
able to recognize the
characteristics of shapes.

Canlı Ders
Çarşamba
Serbest Etkinlikler

Çerçevesi belirli bir konu
hakkında konuşur.

Serbest Etkinlikler

Oyunu belirlenen kurallara
göre oynar.

Müzik

Mü.3.D.1. Bildiği çalgıları
özelliklerine göre
sınıflandırır.
Görsel Sanatlar

G.3.2.2.Kendi kültürüne ve
diğer kültürlere ait sanat
eserlerini karşılaştırır.
Beden Eğitimi ve Oyun

BO.3.2.2.6. Oyun ve fiziki
etk.katılımda sağlığını
koruma davr. sergiler.
Beden Eğitimi ve Oyun

BO.3.2.2.6. Oyun ve fiziki
etk.katılımda sağlığını
koruma davr. sergiler.

2.Grup
Perşembe

Cuma

Hayat Bilgisi

Fen Bilimleri

HB.3.5.1. Yakın çevresinde F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi
bulunan yönetim birimlerini tanır.
ve yöneticilerini tanır.
Türkçe

T.3.3.12. Görsellerden
hareketle okuyacağı metnin
konusunu tahmin eder.
Türkçe

Türkçe

T.3.3.13. Okuduklarını ana
hatlarıyla anlatır.

Türkçe

T.3.3.6. Okuma stratejilerini T.3.3.16. Okuduğu metinle
uygular.
ilgili soruları cevaplar.

Matematik

M.3.1.6.3. Pay ve payda
arasındaki ilişkiyi açıklar.

Matematik

M.3.3.5.4. Zaman ölçme
birimlerinin kullanıldığı
problemleri çözer.
Türkçe

T.3.3.14. Okuduğu metnin
konusunu belirler.

Matematik

M.3.3.4.1. Lira ve kuruş
ilişkisini gösterir.

Türkçe

T.3.3.24. Okudukları ile
ilgili çıkarımlar yapar.

İngilizce

E3.6.L1. Students will be
able to recognize the
characteristics of shapes.

Planı indiren meslektaşlarımızın dikkatine;
Bu plân 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı başında yapmış olduğumuz telafi eğitim kritik konu
kazanımları ile uzaktan ve yüz yüze eğitim ders plânı göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Her kazanım niçin bir saat yazıldı?
Birinci sebep: Meslektaşlarımızın öğrenci ihtiyacına göre dilediği kazanımı seçerek deftere
yazabilmeleri amaçlanmıştır.
İkininci sebep: Öğrenci katılımının az olması durumunda tek grup hâlinde ders işleyecek olan
meslektaşlarımızın daha fazla kazanımı tekrar edebilme ihtimalleri düşünülmüştür.
Yeni bir gelişme olması durumunda plânda değişiklik yapılırsa güncel hâli ile aşağıdaki paylaşım
platformlarımızdan tekrar paylaşılacaktır.
Görsellere tıklayarak belirtilen platformlara ulaşabilirsiniz.

Meb Ders Profilimiz

Telegram
Kanalımız

Facebook Grubumuz

