2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
3. Sınıf Telâfi Eğitim Defter Dordurma Planı-2.Hafta(28 Haziran-2 Temmuz)
Dersler

Pazartesi

Salı

Canlı Ders
Çarşamba

Hayat Bilgisi

Fen Bilimleri

Serbest Etkinlikler

1.Grup

1.Ders

HB.3.5.6. Millî birlik ve
F.3.7.3.1. Elektriğin güvenli Çerçevesi belirli bir konu
beraberliğin toplum hayatına kullanılmasına özen gösterir. hakkında konuşur.
katkılarını araştırır.

2.Ders

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

Türkçe

Türkçe

3.Ders

Türkçe

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

Matematik

4.Ders

Türkçe

T.3.3.13. Okuduklarını ana
hatlarıyla anlatır.

M.3.3.6.3. Kilogram ve
gramla ilgili problemleri
çözer.
Matematik

Matematik

M.3.2.2.2. Bir parçası ver.
simetrik şekli dikey ya da
yat. sim. doğr. göre tam.
Türkçe

5.Ders

M.3.2.4.2. Doğruyu, ışını ve T.3.3.24. Okudukları ile
açıyı tanır.
ilgili çıkarımlar yapar.

6.Ders

T.3.3.14. Okuduğu metnin
konusunu belirler.

Türkçe

İngilizce

E3.7.S2. Students will be
able to talk about where
people are.

Serbest Etkinlikler

Oyunu belirlenen kurallara
göre oynar.

Müzik

Mü.3.C.2. Müziklerde yer
alan farklı ezgi cümlelerini
dansa ve oyuna dönüştürür.
Görsel Sanatlar

G.3.3.1.Yerel kültüre ait
motifleri fark eder.

Beden Eğitimi ve Oyun

BO.3.2.2.10. Oyun ve fiz.
etk. iş birl. bec. geliştirir.

Beden Eğitimi ve Oyun

BO.3.2.2.10. Oyun ve fiz.
etk. iş birl. bec. geliştirir.

2.Grup
Perşembe

Cuma

Hayat Bilgisi

Fen Bilimleri

HB.3.5.6. Millî birlik ve
F.3.7.3.1. Elektriğin güvenli
beraberliğin toplum hayatına kullanılmasına özen gösterir.
katkılarını araştırır.
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.3.3.6.3. Kilogram ve
gramla ilgili problemleri
çözer.
Matematik

Matematik

M.3.2.2.2. Bir parçası ver.
simetrik şekli dikey ya da
yat. sim. doğr. göre tam.
Türkçe

M.3.2.4.2. Doğruyu, ışını ve T.3.3.24. Okudukları ile
açıyı tanır.
ilgili çıkarımlar yapar.

Türkçe

T.3.3.14. Okuduğu metnin
konusunu belirler.

İngilizce

E3.7.S2. Students will be
able to talk about where
people are.

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.
DİKKAT: Önümüzdeki yıl için hazırlıklara başladık. 1, 2, 3 ve 4. sınıflara yönelik AKILLI PLAN'a
geçiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında görüşmek üzere, iyi tatiller…
Görsellere tıklayarak belirtilen platformlara ulaşabilirsiniz.

Meb Ders Profilimiz

Telegram
Kanalımız

Facebook Grubumuz

