Sevgili A cocuklarɪn velileri,
gecen cuma cocuklariniz evde ders calisabilmek icin, bütün calisma kitaplarini cantalarina
koyup eve götürdüler. Bizler sizlere bir kac tane calisma önerisinde bulunmak istiyoruz.
Cocuklar ev ödevlerini yapmak icin verdigimiz defterleri ile calismalarina lütfen devam
etsinler. Ücretsiz olan Anton App i cocuklariniz ya telefonlarina yada tabletlerine
indirebilirler ve bu App ile hergün calisabilirler.
1 Sinif ögrencileri
Almanca:
Bütün Zebra almanca kitaplarini bitirmeleri gerekli
Liesmal 1 kitaplari ile calisabilirler
Lupenheft kitaplariyla calisabilirler
Almanca defterlerine kisa kelimeler veya cümleler yazabilirler
Matematik:
10 ve 20 ye kadar kafada hesap yapsinlar
Asik sayilari tekrar etsinler
Matematikte hesaplama hikayeleri bulsunlar
Mavi dosyalarindaki deve ve cüce ödevlerini yapsinlar
Sayilarin yer degistirmesiyle ilgili calissinlar
Matematik ev ödevi defteriyle calissinlar
Sayi evleriyle toplama calismalari yapsinlar
2 Sinif ögrencileri
Almanca:
Lupenheft kitaplariyla calissinlar
Liesmal kitaplariyla calissinlar
Zebra balon kitaplarinda sayfa 66 kadar calissinlar
Zebra raket kitaplarinda sayfa 41 kadar calissinlar
Matematik:
Matematik kitaplarinda sayfa 73 kadar calissinlar. Birde sayfa 112 den 118 kadar olan
bölümü de bitirmeleri gerekli
Mavi matematik dosyadaki calisma kagitlarini bitirsinler
Matematik ev ödevi defteriyle calisabilirler
3 Sinif ögrencileri:
Almanca:
Cocuklar Zebra balon kitaplarinda sayfa 72 den 85 kadar
Zebra 3 raket kitaplarinda 18, 23, 27, 30, 37 ve 65 den 67 kadar calissinlar
Lupen defteri
Liemal defteri
Matematik:
Matherad kitaplarinda sayfa 68 kadar olan bölümü calisip bitirsinler. Ayni zamanda 84 den
94 kadar olan sayfalari calissinlar ve bitirsinler
Matematik ev ödevi defterleri ile calissinlar
4 Sinif ögrencileri:
Almanca:
Hikaye yazmak icin sayfa 19, 20, 24, 26, 27, 36, 57, 65, 73, 78 den 80 kadar
Zebra balon defterinde sayfa 72 den 83 kadar
Lupen defteri
Liesmal defteri

Matematik:
Matematik kitabinda sayfa 69 kadr calisip bitirsinler
Matematik ev ödevi defterleri ile calisabilirler
Internetseiten
Wissenskarten: www.wissenskarte.de
Hergün bir tane yaratici ödev cözebilirsin. Fikirlerin oldugu yere basacaksin. Adresi
asagida:
www.geschwisterlöwenstein.de
Ingilizce:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org
Televizyon:
Hergün WDR Sendung mit der Maus (Fare programi)
SWR saat 10:45 de Planet Schule
Saat 11.00 ve 19:50 de Kika
Genel olarak bütün cocuklara tavsiyemiz kitap okumalari, günlük tutmalari, hikayeler
yazmalari, sesli okumalari ve kisa hikayeleri almanca defterlerine yazabilirler.
Sevgi ve saygilarimizla
A Team

