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Türkçe dersler�m�zde her sene olduğu g�b� öğrenc�ler�m�zle �lk önce d�l�m�z�n

kurallarını öğrend�k. Okuma, konuşma, yazma ve d�nleme kuralları Türkçe ders�nde

ele alınsa da aslında tüm dersler�n temel�n� oluşturduğu �ç�n  özenle bu konu üzer�nde

duruyoruz. Öğrenc�ler�m�z bu temel konuları öğrend�kten sonra d�l�m�ze hak�m

olmaları adına eş - zıt anlamlı ve eş sesl� sözcükler, konu - ana düşünce bulma,

noktalama �şaretler�, yazımı karıştırılan sözcükler, yaratıcı yazma çalışmaları g�b�

etk�nl�klerle onları destekl�yoruz.  Ayrıca bu sene 4. sınıf oldukları �ç�n �lk defa

karşılaştıkları sınavlara nasıl hazırlanmaları gerekt�ğ�yle �lg�l� temel konu olan 

 öğrenme stratej�ler�n� öğrenc�ler�m�ze yen�ler�n� de ekleyerek verd�k.  Öğrenc�ler�m�z

öğrend�kler� b�lg�ler� daha kalıcı hale get�rmek �ç�n "sesl�-sess�z tekrar, renk kodlarını

kullanma, anahtar sözcükler� tesp�t etme, soru-cevap, benzer özell�kler�ne göre

gruplama, kavram-z�h�n har�taları oluşturma, öneml� yerler� �şaretleme" vb.

öğrend�kler� öğrenme stratej�ler�n� uyguluyorlar.  

TÜRKÇE
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4. sınıfta yen� eklenen Sosyal B�lg�ler ders�n� öğrenc�ler�m�z merakla karşıladı. İlk

ün�tem�z "B�rey ve Toplum"'du. Daha sonra "Kültür ve M�ras" ün�tes� �le sürec�m�z

devam ett�. Yapılan �ncelemeler ve araştırmalar sonucunda öğrenc�ler�m�z k�ml�k

b�lg�ler�n�n önem�n�n farkına vardılar. Merak �ç�nde araştırdıkları M�ll� mücadele

dönem�ndek� kahramanların ülkem�z �ç�n önem�n� yaşanan h�kayelerden yola çıkarak

öğrend�ler. Geçm�şler�n� araştırıp kronoloj�k olarak sıraladılar. A�leler�n�n geçm�şler�n�

sözlü tar�h yöntem� �le öğren�rken a�leler�n�n geçm�şte ne g�b�  oyunlar oynadıklarını

öğren�p  bunları deney�mled�ler.

. 

SOSYAL BİLGİLER
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 Öğrenc�ler�m�z�n bu yıl da heyecanla karşıladıkları Fen B�l�mler� ders�nde, “Yerkabuğu

ve Dünya’mızın Hareketler�” ün�tes�nde yerkabuğundak� kayaçları, fos�ller� �nceled�k

ve araştırdık. Oklumuzda �şlenen ün�tem�zle �lg�l� büyük sınıfların yaptıkları çalışmaları

�ncelerken araştırdığımız b�lg�ler� arkadaşlarımızla paylaştık. 

Öğrenc�ler�m�z�n öğrend�kler�n� uygulaması ve uygularken yen� b�lg�ler ed�nmes� �ç�n

çeş�tl� deneyler gerçekleşt�rd�k. Öğrenc�ler�m�ze deneyler önces�nde bazı sorular

sorular bu soruların cevaplarını deneyler�n sonucunda elde etmeler�n� sağladık. Kend�

cevaplarını kend�ler� bulan öğrenc�ler�m�z�n daha da �stekl� ve heyecanlı hale geld�ler.

. 

FEN BİLİMLERİ
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 Öğrenc�ler�m�z Dünyanın Hareketler� ün�tes�nde Güneş'�n gün �çer�s�ndek� konumuna

bağlı olarak değ�şen gölge boylarını okul bahçem�zde ölçümler ve hesaplamalar

yaparak keşfett�ler. Ayrıca öğrenc�ler�m�z Dünya'nın kend� etrafında ve Güneş'�n

etrafında dönmes� sonucu oluşan durumları sınıf �çer�s�nde gerçekleşt�rd�kler�

canlandırmalarla arkadaşlarına anlatmaya çalıştılar. Farklı ülkelerdek� saat farkının da

neden kaynaklandığını merak ederek araştırma yaptılar ve araştırma sonuçlarıyla

öğrend�kler� b�lg�ler� daha kalıcı hale get�rd�ler. 

. 

FEN BİLİMLERİ
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Fen B�l�mler� öğrenc�lere yaşadıkları dünyayı daha yakından tanıtmayı amaçlar.

Günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözümler üretmes�n� okul ortamından

başlayarak öğrenc�y� hazırlar. 

Günümüz çağında yaşanan en büyük sorunlardan b�r� de dengel� ve düzenl�

beslenmede yaşanan sorunlardan dolayı obez�ted�r. Öğrenc�ler�m�z "Bes�nler"

ün�tes�nde nasıl doğru ve sağlıklı beslenmeler� gerekt�ğ�n� öğren�rken aynı zamanda

bes�nler�n görevler�n� keşfett�ler. Bunların yanı sıra bes�nler�n karbonh�drat, prote�n,

yağlar g�b� çeş�tler�n�n vücudumuz �ç�n ne �şe yaradığını öğrend�ler. Deney ortamında

�se kend�ler� "Hang� bes�nlerde karbonh�drat, hang� bes�nlerde prote�n ve yağ var?"

sorularının cevaplarını bes�nler üzer�nde deney yaparak keşfett�ler. 

Ayrıca şeker�n hayatımızdak� yer�n� tesp�t etmek adına bes�nler�n ambalajlarını

�nceleyerek var olan şeker oranlarını hesapladılar. Öğrenc�ler�m�z günlük hayatta

kullandıkları bes�nlerdek� şeker oranlarını görünce yaşadıkları şaşkınlığı

g�zleyemeyerek bundan sonra o bes�nler� daha d�kkatl� kullanacaklarını  ve a�leler�yle

paylaşarak daha sağlıklı beslenme konusunda özen gösterecekler�n� d�le get�rd�ler.  

FEN BİLİMLERİ
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Öğrenc�ler�m�ze matemat�ğ�n sadece k�taplarda ve sınıfta olan sayılar değ�l; günlük

hayatımızın her yer�nde olduğunu vurguluyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak

yaptığımız tüm etk�nl�klerle matemat�ğ� �l�şk�lend�r�yoruz. Fen B�l�mler�, Sosyal B�lg�ler

ve Türkçe dersler�m�zden elde ett�ğ�m�z b�lg�ler� matemat�ksel �şlemler�m�zde ve

problemler�m�zde kullanılmasını sağlayarak d�s�pl�nler arası �l�şk�lerle öğrenc�ler�m�z�n

matemat�ğ� günlük hayatlarıyla �l�şk�lend�rmeler�n� sağlıyoruz. Yed�ğ�m�z y�yecekler�n

�çer�s�ndek� şeker m�ktarını bel�rlerken tablo ve graf�k okuma, dört �şlem yapma g�b�

becer�ler�m�zde de matemat�ğ� kullandığımızı, kronoloj�k sıralama yaparken sayıları

sıraladığımızda da matemat�k kullandığımızı keşfeden öğrenc�ler�m�z �ç�n matemat�k

artık eğlencel� b�r hale dönüşüyor. Özell�kle bu sene öğrend�ğ�m�z 4,5,6 basamaklı

sayılarla alış ver�ş l�steler�, market raflarındak� ürünler�n f�yatları üzer�nden �şlemler

ve problemler çözmek onların heyecanını daha da artırdı. 

MATEMATİK
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DÜNYADAN GELEN BİR
MEKTUP
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"K�m�ler� bana Doğa der k�m�ler� Doğa Ana"...

Doğadan gelen mesajı ve Dünyadan gelen mektupla öğrenc�ler�m�zle bu senek�

projem�ze başladık. Projem�zde uluslararası küresel amaçları kapsamında pek çok

etk�nl�kler gerçekleşt�receğ�z. Bunlardan �lk� olan Doğa Ana'dan gelen mektubu

öğrenc�ler�m�ze okuduk. Ve b�ze güvend�ğ�n� söyleyen Doğa �ç�n neler yapab�l�r�z

tartıştık.  Bundan sonrasında o yapmak �sted�kler�m�z� hayata geç�rmek �ç�n

çalışmalara başlayacağız. Öğrenc�ler�m�z de b�zler de heyecanla projen�n devamını

bekl�yoruz. 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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"Orta Çağ" teması �şlend�. H�kaye okuma ve v�deo görüntülemeler�

bakımından zeng�n �çer�ğe sah�pt�. Her h�kayen�n sonunda öğrenc�ler�m�z

öneml� bölümler� fransızca olarak �fade etm�şt�r.

Le thème étud�é, "Le Moyen Âge", a été r�che en lectures et en

v�s�onnages de v�déos. Chacune a fa�t l'objet d'une rest�tut�on orale des

étapes pr�nc�pales de l'h�sto�re racontée.

https://youtu.be/MpIffncSsYc

ORTA ÇAĞ / LE MOYEN ÂGE

 D İ N L E M E K

https://youtu.be/-ZDaf2ZDH-4

https://youtu.be/MpIffncSsYc
https://youtu.be/-ZDaf2ZDH-4


FRANSIZCA
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 https://youtu.be/G96kRpVlRzA

https://youtu.be/WYpRgjh9DlM

 

https://youtu.be/sQPEWhceJOI

https://youtu.be/RIcu8XEKDPw

https://youtu.be/G96kRpVlRzA
https://youtu.be/G96kRpVlRzA
https://youtu.be/WYpRgjh9DlM
https://youtu.be/sQPEWhceJOI
https://youtu.be/RIcu8XEKDPw


FRANSIZCA

TAT HAFTASI  /  LA SEMAINE DU GOÛT

À l’occas�on de la Sema�ne du goût, du 11 au 18 octobre, les élèves de l’Ecole sont

�nv�tés à cu�s�ner chez eux un dessert pour le “Concours du plus BEAU dessert”

(b�scu�ts, cakes, gâteaux d�vers, tartes, crèmes, etc.).

Chaque part�c�pant transmettra à son professeur 2 photos : l’une le montrant en tra�n

de cu�s�ner, l’autre le montrant avec sa réal�sat�on term�née.

Tat haftası etk�nl�kler� kapsamında, 11 ve 18 Ek�m 2021 tar�hler� arasında "En Güzel

Tatlı" (kurab�ye, kek, turta, sütlü tatlılar g�b� çeş�tl� tatlılar ) adlı yarışma �c�n

öğrenc�ler�m�z evler�nde tatlı yapmaya davet ett�k.

Katılımcı öğrenc�ler ders�ne g�ren Fransızca öğretmen�ne �k� adet fotoğraf gönderd�.

Fotoğrafların b�r� kend�s� tatlıyı hazırlarken �le d�ğer� de tatlı hazırlandıktan sonra y�ne

kend�s� �le olan fotoğraftı. Yarışmanın f�nal�stler� 12 Kasım 2021 Cuma günü �lan

ed�ld�.
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4.SINIFLAR                                                      EYLÜL 2021 - KASIM 2021



FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

4.SINIFLAR                                                      EYLÜL 2021 - KASIM 2021

MEKTUP ARKADAŞLIĞI  PROJESİ
LE PROJET DE CORRESPONDANCE

 

https://youtu.be/4CfTHZGtb4o

 
Cette année, les élèves du N�veau 4 ont un projet de correspondance avec la classe de CM1

de l'École Élémenta�re "Les T�lleuls" à Cernay. 
Ils ont reçu leurs prem�ères lettres, et �ls ont déjà envoyé plus�eurs courr�ers.

Ma�ntenant �ls attendent des nouvelles de leurs correspondants avec �mpat�ence !
 

MEKTUP:

https://dr�ve.goog

le.com/dr�ve/folde

rs/1Dj_tIHNS8gQ

K5nT23gpBFQAy

S2VRONMw?

usp=shar�ng

https://youtu.be/4CfTHZGtb4o
https://drive.google.com/drive/folders/1Dj_tIHNS8gQK5nT23gpBFQAyS2VRONMw?usp=sharing


FRANSIZCA
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'PEPİTES İNTERNATİONALES' PROJESİ



 

 

'Hommage en poés�e'

 

« L’Horloge » (Charles Baudela�re)

« L’ad�eu » (Gu�llaume Apoll�na�re)

« Pensées des morts » (Alphonse de Lamart�ne)

« Il restera de to�… » (attr�bué à S�mone Ve�l, de M�chel Scouarnec) 

« Souv�ens-to� de mo� » (Lou�se Colet)

« Unutma…! » (Can Yücel)

FRANSIZCA
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10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ

https://youtu.be/RQDFebOEr3k?t=518

https://youtu.be/RQDFebOEr3k?t=518




BEDEN EĞİTİMİ

    Beden eğ�t�m� dersler�m�zde öğrenc�ler�m�z�n vücut farkındalıklarını gel�şt�reb�lmek,

temel hareket becer�ler�n� tanıma ve gel�şt�rmeler�n� sağlamak amacı �le;

 -Yürüme, koşma, sekme, sıçrama, atlama, başlama-durma, stat�k ve d�nam�k denge

çalışmaları vb.  çalışmalara yer ver�ld�.

Yapılan çalışmalar atlet�zm branşı �le desteklenerek çeş�tl� koşu çalışmaları,

kulvarında koşma, komutla koşma ve yarışlar, bayrak yarışları g�b� çalışmalar yapıldı.

Öğrenc�ler�m�zden temel hareket becer�ler�n� uygularken hareket�n n�tel�ğ�n�

artırmaya yönel�k becer�ler� kend�ler�n�n tanımaları �sten�ld�.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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BEDEN EĞİTİMİ

    Çocuklarımızın özgüvenl� sağlıklı b�r k�ş�l�k oluşturup yetenekler�n� gel�şt�reb�lmes�

katıldığı çeş�tl� sosyal etk�nl�klerle gerçekleş�r. Çocuklarımızın sosyal etk�nl�klere

katılmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlend�rmeler�, zaman yönet�m�n�

öğrenmeler� aynı zamanda  farklı gruplar �le çalışmalarını ve �let�ş�m becer�ler�n�

gel�şt�rmek amacı �le öğle arası etk�nl�kler� düzenled�k. Atamızı andığımız 29 Ek�m

Cumhur�yet Koşusu etk�nl�ğ�m�zde sınıf elemeler�n�n ardından gerçekleşt�rd�ğ�m�z

sınıflar arası koşu sonuçlarımız;

    4.SINIFLAR 50 METRE KIZLAR                          4. SINIFLAR 50 METRE ERKEKLER

       1.AKYA AYYILDIZ                                              1. RIFAT EMİN ÖZKIZILCIK

      2.MERİÇ PEKİNTÜRK                                        2. ÖMER NURER

      3. SUDE SARE ERK                                            3. AYOUB REDOUTE

                                                                                        3. HECTOR ERKAN MACLEAN

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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GÖRSEL SANATLAR

K A Z I Y A R A K  A N L A Y A L I M
Ç�zg�n�n etk�s�n� farklı b�r şek�lde  öğrend�ğ�m�z kazıma etk�nl�ğ�m�zle, keşfederek 

 hem ç�zg�ler�n renk ve leke etk�s�yle tanıştık hem de aynı ç�zg�dek� �ncel�k ve

kalınlığın, açık ve koyunun etk�s�n� gördük. 

Ressamımız MR. DOODLE'ı tanıdık. Ç�zg�ler�n nasıl h�kayeler yarattığını keşfett�k.

Türkçe karşılığı karalama olan doodle kel�mes�n�n gel�ş�güzel bas�t ç�z�mler� sanatsal

boyuttak� eserlere dönüşmüş hal� �le tanıdık.
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GÖRSEL SANATLAR

R E N K  - P İ E T  M O N D R İ A N
  Renk konumuzda ufkumuzu gen�şleten ünlü  Fransız ressam  P�et MONDRIAN  �le

tanıştık. Ana-ara renkler�  hatırladığımız  bu süreçte  önce ana renkler� kullanan

ressamımızın eserler�n� �nceled�k; sonra s�yah ve beyaz kullanmadan renk

tonlamalarını sanatçının eserler�nden yorumlama çalışmaları yaparak pek�şt�rd�k.
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GÖRSEL SANATLAR

C U M H U R İ Y E T  D E M E K
29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhur�yet Demek''

serg�m�ze pastel boya tekn�ğ� �le hazırladığımız çalışmalarımızla katıldık. 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

4.SINIFLAR                                                      EYLÜL 2021 - KASIM 2021



GÖRSEL SANATLAR

A Y I N  R E S S A M I  - F İ K R E T  M U A L L A

29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı haftasında Türk resm�n�n en öneml�, en tanınan, en �z

bırakan ressamlarından b�r� olan Cumhur�yet’�n �lk kuşak ressamları arasında yer alan

F�kret Mualla nın res�mler�n� keşfett�k .
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MÜZİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 
♫ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİNDE SINIF KOROSU OLARAK GÖREV

ALDILAR,
 

♫ 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASINDA ATATÜRK ŞARKILARI ÖĞRENDİLER,
 

♫ ÖĞRENDİKLERİ ŞARKI VE MARŞLARI CANLI  PİYANO EŞLİĞİNDE BİREYSEL VE
GRUP HALİNDE  SESLENDİRDİLER,

 
♫ PROGRAMIMIZ KAPSAMINDA DERSLERDE ENSTRÜMAN ÇALMAK İSTEYEN YA DA
BİREYSEL ŞARKI SÖYLEMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ ARKADAŞLARINA DERS İÇİ

MİNİK DİNLETİLER YAPTILAR,
 

♫ NEŞELİ RİTİMLER KULÜBÜNÜ SEÇEN ÖĞRENCİLER RİTİM ALETLERİ EŞLİĞİNDE
ÇALIŞMALAR YAPTILAR, NOTA SÜRELERİNİ ÖĞRENDİLER,

 
♫ OKUL SONRASI ETKİNLİKLERDE KORO ÇALIŞMALARINA KATILAN ÖĞRENCİLER

SES EĞİTİMİYLE BİRLİKTE REPERTUAR OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADILAR.
 

♫ BİNOM KULÜP ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA FRANSIZCA KORO ÇALIŞMALARI
YAPTILAR.
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PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 

Çocukların heyecan ve sabırsızlıkla bekled�kler� ara tat�l�n gelmes�yle

b�rl�kte Eylül-Kasım aylarında çocuklarımızla ve s�zlerle b�rl�kte

yürüttüğümüz çalışmalarımızı s�zlerle paylaşmak �st�yoruz.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

O K U L A  D Ö N Ü Ş . . .

Rehberl�k b�r�m� olarak 4.sınıf öğrenc�ler�m�z�n,

yen� eğ�t�m-öğret�m dönem�ne başlarken okul

kültürüne uyumlarını arttırmaya yönel�k, sınıf

öğretmenler�m�z�n de destekler� �le "Paylaşım

Saat�" çalışmalarını yürüttük.

Ö Ğ R E N C İ  G Ü N Ü  E T K İ N L İ K L E R İ M İ Z
Öğrenc�ler�m�z�n okula uyum süreçler�n� kolaylaştırmak, arkadaşları �le

b�rl�kte oynamalarını ve paylaşmalarını sağlamak amacıyla 10 Eylül 2021

Cuma günü  okul bahçes�nde “Öğrenc�ler Günü Etk�nl�ğ�”n� gerçekleşt�rd�k.

Beden eğ�t�m� zümres� �şb�rl�ğ�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z etk�nl�ğ�m�zde

öğrenc�ler�m�z sınıf arkadaşları �le  temassız oyunlar oynayarak key�fl�

zaman geç�rd�ler.
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PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 

 Öğrenc�ler�n öğrenme süreçler�nde akt�f rol

almaları ve bu çerçevede çeş�tl� ders çalışma ve

öğrenme becer�ler�n� kullanmaları okulda başarı

�ç�n vazgeç�lmez unsurlardır. 4. Sınıf ortaokula

hazırlık sürec�nde ders çalışma yöntemler� ve

öğrenme konusunda yol göster�c� olacak,

başarılarını artırmalarına destek sağlayacak

yöntemler öğrenc�ler�m�zle çalışılmıştır. 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

Ç A L I Ş M A  B E C E R İ L E R İ

P L A N  Y A P I Y O R U Z
4. sınıf öğrenc�ler�m�z�n günlük

yaşamlarını programlayab�lmeler�,

öğrenme süreçler�nde daha ver�ml�

olab�lmeler�n� sağlayab�lmeler�ne yönel�k

etk�nl�kler yapılmıştır. 

4. sınıf öğrenc�ler�m�zle zorlandıkları

durumlar karşısında duygu, düşünce,

davranışlarını fark etmeler�ne yönel�k

etk�nl�kler yapılmış, problem çözme

becer�ler� üzer�nde çalışılmış ve yardım

�steyeb�lecekler� k�ş�ler� bel�rlemeler�

konusunda rehberl�k yapılmıştır. 

P R O B L E M  Ç Ö Z M E  Ç A L I Ş M A L A R I
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DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

Paylaşım Saat� etk�nl�kler�n�n dışında en az ayda b�r

kez olmak üzere rehberl�k b�r�m�-sınıf öğretmenler�

paylaşım toplantıları düzenlenm�ş, öğrenc�ler�m�z�n

süreçler� yakından tak�p ed�lm�şt�r. B�reysel vel� -

öğrenc� görüşmeler� �ht�yaçlar doğrultusunda devam

etm�şt�r.

B İ L İ Ş S E L  B E C E R İ L E R D E N  A K A D E M İ K
B E C E R İ L E R E
4.sınıf vel�ler�m�z �ç�n "B�l�şsel Becer�lerden Akadem�k Becer�lere" konulu

paylaşımımız rehber öğretmen�m�z, sınıf öğretmenler�m�z ve değerl�

vel�ler�m�z�n katılımlarıyla gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
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SATRANÇ 

Satranç oyununda taşların hareketler�n� hatırladıktan sonra mat kavramını anal�z

etmeye başladık. Temel olan matları anal�z ett�k. Merd�ven matı ve çoban matı

üzer�nde alıştırmalar yaparak oyun prat�ğ�m�z� gel�şt�rd�k.

Oyunun en bel�rg�n taşlarından olan p�yonların hareket alanları, terf�s� ve geçerken

alma kuralını uyguladık. P�yonların �lk çıkışlarındak� b�r hamle �ler� ve �lk kez evden

çıkarken �k� hamle �ler� g�tt�kler� �ç�n sağlanan geçerken alma kuralının nasıl olması

gerekt�ğ�n� satranç panosunda yaptık. İler� sev�ye satranç uygulamaları prat�ğ�m�z�n

gel�şmes� �ç�n ders�n son 20 dak�kasında rastgele eşlend�rme �le maçları oynayıp,

oyun gücümüzü yükseltt�k.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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SATRANÇ 

Satranç sporunun kurallarını, satrancın tüm faydalı yönler�n� b�r h�kaye �ç�nde anlatan,

ayrıca çocuklarımızın k�ş�l�k gel�ş�m�n� de olumlu yönde etk�leyecek değerler �le

tanışmasını sağlayacak 3D an�masyon ç�zg� f�lm "64 KARE ÜLKESİ" .

Dünyada ve ülkem�zde b�r �lk olan ç�zg� d�z�n�n her ders 1 bölümünü düzenl� olarak

�zley�p, satranç kuralları üzer�ne prat�k yapıyoruz. H�kayede süt ve ç�kolata pad�şahın

satranç oynamak �ç�n d�ğer taşları takımına nasıl kazandırdığını eğlencel� şek�lde

anlatılıyor. 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

4.SINIFLAR                                                     EYLÜL 2021 - KASIM 2021


