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DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 

 
M.6.1.1.1. Bir doğal sayının 

kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü 
ifade olarak yazar ve değerini 

hesaplar. 
 
M.6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate 
alarak doğal sayılarla dört işlem 
yapar. 

-Sözcük türleri işlenecektir. 
-VAZGEÇMEYENLERİN HİKAYESİ(İZLEME-
DİNLEME) 
-Metinle ilgili soruları cevaplar. --Metin içi 
ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
- Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları 
ayırt eder. . Okudukları ile ilgili 
çıkarımlarda bulunur.Neden-sonuç, amaç-
sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, 
örneklendirme, duygu belirten ifadeler, 
abartma üzerinde durulur. Grafik, tablo ve 
çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 

1.Ünite Birey ve Toplum 
Değişen Rollerimiz 
 

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 
                              F.5.1.1. Güneş’in Yapısı 
ve Özellikleri 
Önerilen Süre: 6 ders saati 
Konu / Kavramlar: Güneş’in yapısı ve 
dönme hareketi 
F.5.1.1.1. Güneş’in özelliklerini açıklar. 

. 
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DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 

 
M.6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak 

çarpan parantezine alma ve dağılma 
özelliğini uygulamaya yönelik 

işlemler yapar. 
 

-Metin türleri işlenecektir. 
-EVET EFENDİM adlı okuma 
 -Noktalama işaretlerine dikkat ederek 
sesli ve sessiz okur.  
-Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime 
ve kelime gruplarının anlamını tahmin 
eder.   
-Metinle ilgili soruları cevaplar. --Metin içi 
ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
-Metin türlerini ayırt eder.  
 -Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri 
öğretilmelidir 
- Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan 
bilgileri yorumlar. 

1.Ünite Birey ve Toplum 
Kültürümüzle yaşıyor ve Gelişiyoruz 
 

(Kültürü oluşturan Unsurlar) 

GÜNEŞİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ  
F.5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü 
Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak 
şekilde model hazırlar. 
 

 05.Eylül-30.Eylül 
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DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 
 

M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem 
yapmayı gerektiren problemleri 
çözer ve kurar. 

-Parçada anlam işlenecektir. 
-SEN DE BİR İYİLİK YAP adlı okuma 
-Noktalama işaretlerine dikkat ederek 
sesli ve sessiz okur.  
 -Bağlamdan yararlanarak bilmediği 
kelime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder.  Deyim ve atasözlerinin 
metne katkısını belirler. Görselden ve 
başlıktan hareketle okuyacağı metnin 
konusunu tahmin eder.  
-Okuduklarını özetler.  
-Metinle ilgili soruları cevaplar.  
-Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri 
kurulur.  
-Metnin ana fikrini/ana duygusunu 
belirler. 
- Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları 
ayırt eder.  
 

1.Ünite Birey ve Toplum 
Ön yargıları Kırıyorum 
(Önyargı,kalıp yargı kavramları) 

AYIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 
F.5.1.2. Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 
Önerilen Süre: 4 ders saati 
Konu / Kavramlar: Ay’ın yapısı 
F.5.1.2.1. Ay’ın özelliklerini açıklar. 
F.5.1.2.2. Ay’da canlıların 
yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri 
tartışır. 
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ÇARPANLAR VE KATLAR 
 

M.6.1.2.1. Doğal sayıların 
çarpanlarını ve katlarını belirler. 

 
M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a 
kalansız bölünebilme kurallarını 
açıklar ve kullanır. 

-Cümlede Anlam işlenecektir. 
-DOSTLUĞA DAİR adlı okuma  
- Noktalama işaretlerine dikkat ederek 
sesli ve sessiz okur.  
 -Bağlamdan yararlanarak bilmediği 
kelime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder.   Edat, bağlaç ve ünlemlerin 
metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
 -Metinle ilgili soruları cevaplar. -Metin içi 
ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 
Metinle ilgili sorular sorar. Okudukları ile 
ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, 
amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, 
benzetme, örneklendirme, duygu belirten 
ifadeler, abartma üzerinde durulur.  
 

1.Ünite Birey Toplum 
Birlikte Daha Güçlüyüz 
(Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile 
sorunları çözmek. 
Hak,sorumluluk,özgürlük) 

AY’IN HAREKETLERİ VE 
EVRELERİ  
F.5.1.3. Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 
Önerilen Süre: 8 ders saati 
Konu / Kavramlar: Dönme hareketleri ve 
sonuçları, dolanma hareketleri ve 
sonuçları, Ay’ın evreleri 
F.5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma 
hareketlerini açıklar. 
 


