
Sonbahar Dönemine Hoş Geldiniz 
Umarız iyisinizdir, güzel bir yaz geçirmişsinizdir ve yeni akademik yılın başlangıcı için yenilenmiş ve enerjik 
hissediyorsunuzdur! 
 
2020-2021 Yılı 4 ile çalışan yetişkinler aşağıdaki gibidir: 
 
Lucy Norman (White Read) 
Chloe Maxim (Kapoor) 
 
Önümüzdeki yarıyıl için 4. Sınıf müfredatı aşağıdaki gibidir: 
 
Okuma 
4. Yılda, Hedef Okuyucu ( Destination Reader) şemasını takip etmeye devam ediyoruz. Bu dönem, her iki sınıf 
da Marcia Williams tarafından yazılan Archie's War and Ancient Egypt, Tales of Gods and Pharoahs'ı okuyacak. 
Tüm sınıf metinlerine ek olarak, çocuklar kendi öğretim seviyelerinde kitap okuyacaklardır. Lütfen çocuğunuzu 
evde okuduklarını dinleyerek destekleyin, onları ifade ile okumaya ve baştan sona sorgulamaya teşvik edin. 
Çocukları bir kitabı bitirdikten sonra evde Hızlandırılmış Okuyucu Testlerini ( Accelerated Reader 
Quizzes)tamamlamaya teşvik ediyoruz, bu, çocukların kitap üzerinde düşünmeleri ve anlayıp anlamadıklarını 
kontrol etmeleri için harika bir yoldur. 
 
Yazı 
Birçoğunuzun aşina olacağı Talk 4 Writing ile çocukların yazılarını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu dönemde 
çocuklar, özellikle betimleme ve diyalog yoluyla karakter oluşturmaya odaklanan George's Marvelous 
Concoction metnine dayanan bir kayıp hikayesi yazacaklar. 
 
Matematik 
Bu dönemde çocuklar, basamak değeri, toplama ve çıkarma bağlamında aritmetik ve muhakeme becerilerini 
pekiştirecek ve geliştireceklerdir. Güçlü bir anlayış sağlamak için çocuklar, bilgilerinin derinliğini göstermelerini 
sağlayacak matematiksel akıl yürütme etkinliklerini düzenli olarak tamamlayacaklardır. Çocuğunuzun bilgilerini 
güvence altına almasına yardımcı olmak için evde tamamlaması için haftalık J2E etkinlikleri sağlayacağız. Lütfen 
4. yıl çarpma testine hazırlanmak için onları her gün çarpım tablosu uygulamalarına teşvik etmeye devam edin. 
 
Coğrafya 
Coğrafyadaki bu terim, Su Döngüsü'dür. Yağmur ormanlarının nasıl korunduğunu ve kırılgan ekosistemler 
üzerindeki etkimizi öğrenirken, yağmur ormanlarının bu döngü için ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz. 
Dönem boyunca suyumuzun nereden geldiğini ve bunun Birleşik Krallık'taki şehirlerin ve yerleşim yerlerinin 
konumunu nasıl etkilediğini belirleyeceğiz. 
 
Dini eğitim 
Buddha'nın hayatını öğreneceğiz ve onun nasıl mutlu olmaya ve mutlu kalmaya çalıştığını keşfedeceğiz. Dönem 
boyunca Budizm bilgimizi kullanarak 'Herkes mutlu olabilir mi?' sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. 
 
Beden Eğitimi 
Bu tem her iki sınıfın da haftada iki kez PE'si olacaktır. Dönem boyunca çocuklar istila oyunları için gerekli 
becerileri öğreneceklerdir. Topları nasıl durduracaklarını ve pas vereceklerini, bir rakibi işaretlemeyi, bir top için 
işaret vermeyi ve özel farkındalık geliştirmeyi öğrenecekler. Çocuklar ayrıca yüzme derslerine devam edecekler. 
Çocuğunuzun beden eğitimi takvimi için lütfen aşağıya bakın. 
 
Kapoor 
Salı – İstila Oyunları 
Cuma – Oyunlar 
 
White Read 
Çarşamba – Yüzme 
Cuma – İstila Oyunları 
 
PSHE 
Bu dönem, 4. Sınıf çocukları öncelikle Cambridge programı aracılığıyla PSHE öğreneceklerdir. Başlayacağımız 
birim, topluluklarımızdaki çeşitliliğe odaklanan Vatandaşlıktır. 
 



Bilim 
Bilimde, insanlar da dahil olmak üzere hayvanlar hakkında bilgi edineceğiz. Çocuklar, kemik, kas, hareket ve 
dolaşım sistemi gibi şeyleri keşfederek insan vücudunu anlamalarına yardımcı olacak birçok deney yapma 
fırsatına sahip olacaklar. 
 
Müzik 
Müzikte çocuklar yükseklikleri nasıl ölçekleyeceklerini öğrenecekler. Bunu yapmak için ana dizilerdeki aralıkları 
nasıl tanıyacaklarını öğrenecekler ve kademeli diziler kullanarak basit melodiler oluşturmaya çalışacaklar. 
Dönem boyunca çocuklar, farklı dönemlerde müzik tarihi hakkında bir anlayış geliştirme fırsatı bulacaklar. 
 
İspanyol 
Bu dönem İspanyolca'yı müfredata yeniden tanıtacağız. Çocuklar isimleri ve farklı vücut kısımlarını nasıl 
tanımlayacaklarını öğrenmeye geçmeden önce renklerle ilgili bilgilerini tekrarlayacaklar, örn. uzun saç. 
 
Sanat 
Sanatta, sınıf sanatçılarımıza (Whiteread ve Kapoor) odaklanarak İngiliz sanat tarihini inceleyeceğiz. Dönem 
boyunca çeşitli malzemeler kullanarak kendi heykellerimizi yaratmadan önce bu sanatçılar tarafından üretilen 
sanatı tartışacağız. 
 
Bilgi işlem 
Bu terimde çocuklar yazılım geliştiricileri olacaklar, akıllarında net bir hedef kitle ile bir oyun planlayacak ve 
tasarlayacaklar. Bundan sonra çocuklar Wikipedia sayfaları oluşturmak için birlikte çalışacaklar. Araştırma 
becerilerini geliştirecekler ve belirli bir kitle için nasıl yazacaklarını bilecek ve akranlarıyla işbirliği içinde 
çalışacaklardır. 
 
Ödev  
Her Cuma J2e'ye yüklenecektir. Çocuğunuz, hafta boyunca tamamladığı öğrenmenin pekiştirilmesine yardımcı 
olmak için bu çalışmayı evde tamamlamalıdır. Her hafta Cuma günleri, zaman çizelgesi sınavıyla birlikte bir 
yazım görevi yapılacaktır. Çocuğunuzun öğrenmesini destekleyeceğini düşündüğümüz materyalleri sağlamak 
için J2E kullanacağız. 
 
En iyi dileklerimle, 
 
Lucy Norman  
lnorman11.309@lgflmail.org  
 
Chloe Maxim 
cmaxim4.309@lgflmail.org 
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