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     Öğrenme alanları işlenirken öğrencilerin farklılıklarına (hazır bulunuş,
öğrenme profili, ilgi) ve öğrenme ilkelerine (hedefe uygunluk, somuttan-
soyuta, bilinenden-bilinmeyene, yakından-uzağa, basitten karmaşığa)
uygun öğrenme ortamları düzenlenmektedir.
     Öğrenme ortamında hem bireysel hem küçük grup hem de büyük grup
çalışmaları dengeli bir biçimde yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların
paylaşımı için ortam düzenlenmekte ve öğrenciler neyi, niçin, nasıl
öğrendiklerini birbiriyle paylaşmaktadırlar. Öğrenme ortamında yapılan
etkinlikler, öğrencilerimizin bilişsel, işitsel ve sosyal yönden gelişimini
sağlamaktadır.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

     Okuma-anlama, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma ve yazma
etkinliklerinin yanı sıra noktalama işaretleri, yazım kuralları, yazımı
karıştırılan sözcükler, çoğul-tekil sözcükleri kullanmalarını gerektiren
çalışmalar yaptık. Türkçe dersinde temel dil becerilerinin
kazandırılmasında metinleri araç olarak kullandık.  



TÜRKÇE

     İletişim Becerilerinden “Bir İstekte Bulunmak” etkinliği içinde istekleri
doğru ifade etmeyi, isteklerini doğru ifade ettiğimizde kendimizi daha iyi
hissedeceğimizi öğrendik.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

     Öğrendikleri yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini, yazımı
karıştırılan sözcüklerin doğrularını yazılarında kullanmaları için yaratıcı
yazma etkinlikleri yaptık. Bunları yaparak planlama yapmayı, yazım
kurallarını içselleştirmeyi, hayal güçlerini kullanarak yaratıcı yazılar yazma
gibi çalışmalarla öğrenmenin gerçekleştirmelerini sağladık.  
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TÜRKÇE

     Noktalama işareti zarı etkinliğini ikili grup çalışması olarak
gerçekleştirdik. Atılan zarda çıkan noktalama işaretini kullanarak cümleler
yazıp arkadaşlarına cümlelerini kontrol ettirdik. Akran değerlendirmesi ile
etkinliğimizi sonlandırdık.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

       Her güne okuma saatiyle başlayarak keşfetme, öğrenme , kendini
tanıma ve ifade etme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken
öğrenmekten keyif aldıkları, kendilerini mutlu ve güvende hissettikleri bir
ortam oluşturulmasını hedefledik.
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TÜRKÇE

     KİTAP OKUMA PROJEMİZ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

     Okul kütüphanemiz işbirliğiyle aylık olarak belirlenen kitaplarımızı
okuduktan sonra çeşitli etkinliklerle kitaplarımızı değerlendirdik.
“Karaca ve Yürüyen Köşk” kitabımızı ders içi etkinliğinde sınıf
öğretmenlerimizle sınıfta “İstasyon” tekniğini kullanarak değerlendirdik. 
 Bu çalışma ile bütün sınıfın her aşamada (her istasyonda) çalışarak bir
önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi,
yarım kalan işi tamamlamayı öğrenmeyi hedefledik. 
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HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

    Gerçek yaşam deneyimleriyle anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiyi
yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrencilerimizin
içten katılımını ve motivasyonunu vurgulayan bir öğrenme ortamı
oluşturulmaktadır. Derslerimiz öğrencilerin farklılıklarına ve öğrenme
ilkelerine uygun şekilde düzenlenmektedir. Öğrenme ortamı, etkin
öğrenme unsurlarını içerecek şekilde düzenlenerek kalıcı anlamalar
sağlanmaktadır.

 İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listelemeyi, evdeki kaynakları
tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını, evdeki kaynakları
tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırdık. Gün içerisinde
planladığı işleri uygulamanın önemini kavradık.
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HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

    Oyun oynama, ders çalışma, kitap okuma, dinlenme, uyuma, beslenme,
ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte nitelikli zaman geçirme ile kitle iletişim
araçlarını kullanma gibi işlere ayrılan süre üzerinde durduk.

   Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme
arasındaki ilişkiyi fark ettik. Dengeli beslenme, kendini koruma, kişisel
bakım, öz yönetim, sağlığını koruma, sorumluluk bilinci, yemek yerken
görgü kurallarına uymamız gerektiğini öğrendik. Sağlıklı bir yaşam için
temizliğin gerekliliğini sınıfımıza açıkladık.
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HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

Yılbaşı etkinlikleri kapsamında sınıf kapımızı tüm öğrencilerimizle
tasarlayıp temaya uygun süsledik, yeni yıl istek kartlarımızı oluşturup
panoda sergiledik.

Öz değerlendirme ,akran değerlendirmesi, gözlem yapma gibi çeşitli
etkinliklerle öğrendiklerini günlük yaşama taşımalarını hedefledik.
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Okul laboratuvarımızda "Vazodaki su nereye gidiyor" ve
"Çiçekler renkleniyor" deneylerimizi gerçekleştirdik.
Deney gözlem formlarımıza deney süresi içerisindeki
gözlemlerimizi not ettik.

HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

"KÜÇÜK ELLER DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR"
PROJESİ

Projemiz kapsamında çeşitli etkinlik
ve çalışmalar yapmaya devam ettik.
Su döngüsünün oluşum süreci
hakkında çeşitli hikayeler okuduk,
videolar izledik. Gezgin Su Damlası
Macera Peşinde hikaye kitabımız ile
ilgili etkinlikler yaptık. Su döngüsünü
kendi maketlerimizle tasarladık ve
sergiledik.
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HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

"KÜÇÜK ELLER DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR"
PROJESİ

Su damlasının yolcuğu ile ilgili tüm ikinci sınıflar olarak drama çalışması
yapıp okul bahçesinde "Su Damlasının Macerası" oyununu oynadık.

Okul bahçemizde yağmur sularını biriktirip uygulama
bahçemizdeki bitkileri sulama kararı aldık.

Merak Duvarımıza, su ile ilgili "Bunları Biliyor Muydunuz?" köşesi
hazırladık. Öğrendiğimiz ilginç bilgileri arkadaşlarımızla paylaştık.
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MATEMATİK

   Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin etme
kazanımı için daha önce öğrendiğimiz onluğa yuvarlama  bilgilerini
kullandık. (Tahmin etme)

   Tahm�n �le toplamın arasındak� farkın en fazla 10 olmasının,

tahm�n�n doğruluğu �ç�n yeterl� olduğunu öğrend�k. Tahm�n�

günlük yaşamlarımızda ne zaman kullanab�leceğ�m�zle �lg�l� bey�n

fırtınası yaptık.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

     Z�h�nden toplama �şlemler� yaptırılırken öğrenc�ler�n değ�ş�k

stratej�ler gel�şt�rmeler�ne yardımcı olmak amacıyla farklı stratej�ler

kullandık. Sınıf çalışmalarında z�h�nden toplama yaparken kend�ler�ne

en uygun olan stratej�y� kullanmalarını amaçladık.
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MATEMATİK

    Onluk bozarak çıkarma işlemi etkinlikleri içinde işlem yapma, bir
formattan diğerine transfer etme becerilerini geliştirmeyi hedefledik.
Gerçek nesneler kullanılarak onluk bozma çalışmaları yaptık. Onluk
bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlandık. Pekiştirme
çalışmalarını oyunlarla eğlenceli bir ortamda gerçekleştirdik.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

     Verilmeyen toplananı bulma etkinliklerinde üzerine sayma, geriye
sayma stratejisi veya çıkarma işlemi kullandırılarak farklı yöntemlere
dikkat çektik.
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MATEMATİK

     Eldeli toplamı işlemini öğrenirken eldenin anlamını modellerle ve
gerçek nesnelerle açıkladık.
Toplama bingosu oyunu ile öğrenmeleri oyun içinde ölçtük.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

2.SINIFLAR                                                     ARALIK 2021 - OCAK 2022

 
    Ayrıca, 28 Kasım'dak� Uluslararası Fransızca Öğretmenler�
Günü'ne katkıda bulundular. Ulusal b�r projes�ne de katıldılar. 
Derste öğrenc�ler Fransızca öğretmenler�n�n özell�kler� ve
yaptıkları etk�nl�kler� hakkında sözlü ve yazılı anlatımda
bulundular. 

ULUSLARARASI FRANSIZCA ÖĞRETMENLERİ GÜNÜ
LE JOUR INTERNATIONAL DES PROFS DE FRANÇAIS

 
       Les élèves ont auss� contr�bué à la Journée �nternat�onale des
professeurs de frança�s, le 28 novembre. Ils ont part�c�pé à un
projet nat�onal.
         Un trava�l de product�on orale et écr�te a été fa�t en classe :
les élèves ont parlé de leurs profs de frança�s, de leurs
spéc�f�c�tés et de leurs act�v�tés. 
 



FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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ULUSLARARASI PROJESİ 
PROJET INTERNATIONAL

       Fransız Kültür Merkez�n�n

düzenled�ğ� "Pép�tes

�nternat�onales 2021"

çerçeves�nde gerçekleşt�r�len

eğ�t�msel etk�nl�kler ve

okuma çalışmalarına katılan

tüm �lkokul ve ortaokul

öğrenc�ler�m�z�n 4 ay süren

çalışmaları tamamlanmış ve

öğrenc�ler�m�z "en

beğend�ğ�m k�tap"

oylamasına katılmıştır. 



FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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             İlk yarıyılda öğrenc�ler kütüphaneye dönmen�n mutluluğunu

yaşadılar!

    Bu ger� dönüş, Fransız sözlüğünün farkındalık artırma

faal�yetler� ve yen�den etk�nleşt�rmeler� çerçeves�nde yapıldı:

k�tapların dünyası ve kütüphanen�n evren�, orada bulunab�lecek

çeş�tl� Fransızca kaynakların b�r sunumu �le.

        Au prem�er semestre les élèves ont eu le pla�s�r de reven�r à

la b�bl�othèque !

        Ce retour s'est fa�t dans le cadre d'act�v�tés de sens�b�l�sat�on

et de réact�vat�ons du lex�que frança�s : le monde du l�vre et

l'un�vers de la b�bl�othèque, avec une présentat�on des

d�fférentes ressources en frança�s que l’on peut y trouver. 

KÜTÜPHANEDE / À LA BIBLIOTHÈQUE



İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

FRANSIZCA
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' U N E  H I S T O I R E  S O M B R E '  P R O J E S İ

https://youtu.be/qZBICh88Y4Y

https://youtu.be/yTZgjo0MD7E

D�NLEMEK/ KONUŞMAK 

D�NLEMEK/ OKUMAK 

ÖĞRENCİLERİMİZ...
NOS ÉLÈVES...

 

 2A:
https://dr�ve.google.com/f�le/d/1_bKp7HQAUTvH
dEs8I72T_7Qb74zILHZ3/v�ew?usp=shar�ng

 2B:
https://dr�ve.google.com/f�le/d/1Wr_9oKmJ-
ILIuEvV10rgzIQ0s6n18uUw/v�ew?usp=shar�ng

https://youtu.be/qZBICh88Y4Y
https://youtu.be/yTZgjo0MD7E
https://drive.google.com/file/d/1_bKp7HQAUTvHdEs8I72T_7Qb74zILHZ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wr_9oKmJ-ILIuEvV10rgzIQ0s6n18uUw/view?usp=sharing


İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

FRANSIZCA
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     İzm�r Özel Tevf�k F�kret Okulları'nda her yıl geleneksel olarak

düzenlenen Noel etk�nl�kler� kapsamında, 21-25 Aralık 2020

haftasında, Fransızca Zümre öğretmenler�n�n hazırladığı, bu yıl

çevr�m �ç� gerçekleşen renkl� ve farklı atölyelere öğrenc�ler�m�z

neşe ve merakla katıldılar.

    Dans le cadre des trad�t�onnelles act�v�tés de Noël organ�sées

chaque année dans les écoles pr�vées Izm�r Tevf�k F�kret, nos

élèves ont part�c�pé avec jo�e et cur�os�té aux atel�ers colorés et

var�és organ�sés par des professeurs de frança�s la sema�ne du 21

au 25 décembre 2020.

 

MASALLAR, ŞARKILAR VE NOEL SÜSLERİ 
CONTES, CHANSONS ET DÉCORATİONS DE NOËL

https://youtu.be/RxqYIOHW2Fo

https://youtu.be/RxqYIOHW2Fo


İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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ŞARKILAR 
CHANSONS

 

https://youtu.be/5VpDBtEJeKI https://youtu.be/V-PD5�z7qdE 

https://youtu.be/sGlXYe�Cz_4 https://youtu.be/Xo9Z3MpdKzs

https://youtu.be/WIgvcWWfx�I https://youtu.be/TPQIGHbIrBA

https://youtu.be/5VpDBtEJeKI
https://youtu.be/V-PD5iz7qdE
https://youtu.be/V-PD5iz7qdE
https://youtu.be/sGlXYeiCz_4
https://youtu.be/Xo9Z3MpdKzs
https://youtu.be/WIgvcWWfxiI
https://youtu.be/TPQIGHbIrBA


İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

FRANSIZCA
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https://www.youtube.com/watch?v=LuS0M09dVM8 

https://www.youtube.com/watch?v=LuS0M09dVM8
https://www.youtube.com/watch?v=LuS0M09dVM8


   Öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimlerini
amaçladığımız beden eğitimi derslerimizde temel hareket bilgi ve beceri
kapsamında;
      Yer değiştirme hareketleri (Koşma, atlama, sıçrama, kayma, yuvarlanma,
tırmanma vb.)
     Dengeleme hareketleri(eğilme, esnetme, düşme-kalkma, ağırlık aktarma,
atlama-konma, itme-çekme vb.)
Nesne kontrolü gerektiren hareketler (atma, yakalama, vuruş, yuvarlama,
durdurma, raketle vurma vb.)
     Birleştirilmiş hareketler (yukarıda belirttiğimiz hareketlerin en az ikisinin
birleşiminden oluşur) konularına yer verdik ve çalışmalarımızı eğitsel oyunlarla
destekledik.
    Eğitsel oyunlar, zevk ve yarışma duygusundan yararlanılarak, oyuna
katılanların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmek ve sağlıklı bir yapıya
kavuşturmak için en etkili yöntemdir. Verilen bir dizi hareketi temel beceri
hareket grupları ile oyun ile birleştirince ve etkili öğrenme gerçekleşir. Bizler de
öğrencilerimizin aktif öğrenme süreçlerinde derslerimizde oyuna sıklıkla yer
verdik.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN
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BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN

   Gel�ş�m dönem�nde olan öğrenc�ler�m�z�n bedensel gel�ş�mler�n�

önems�yoruz. Bu sebeple çeş�tl� b�l�msel normlara dayalı yapmış olduğumuz

f�z�ksel uygunluk testler� �le öğrenc�ler�m�z�n zayıf ve kuvvetl� yönler�n�

saptayab�lmey� hedefl�yoruz. Özell�kle zayıf olduğu alanları saptamak ve bu

alanda b�reysel çalışmalar yapmak b�z�m �ç�n öneml�d�r.

     Yaptığımız testler sonucunda öğrenc�m�z�n zayıf olduğu yönler�n�n

saptandıktan sonra, gel�şt�r�lmes�n�n �ler�de ona olan faydalarını öğrenc�m�ze

anlatıyor ve gerek okul �çer�s�nde gerekse okul dışında çalışmalara

yönlend�r�yoruz. Sport�f anlamda yetenekl� b�r öğrenc�m�z�n �se zayıf yönler�n�

b�lmes� ve bunu gel�şt�r�c� s�steml� egzers�zler yapması onun �ler�de başarılı

b�r sporcu olması �ç�n önem teşk�l etmekted�r.

 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN
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GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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 YENİYIL  COŞKUSU 
  Yeni bir yılı  karşılamanın  tüm coşku ve enerjisini aktardığımız
çalışmalarımızda çok eğlendik. Dileklerimizi içine sakladığımız çalışmalarımız
koridorlarımızı süsledi. 



GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

   RENKLER VE ALEXANDER CALDER
    Renklere yolculuğumuzu sürdürdüğümüz etkinliğimizde önceki ressamımız
Piet Mondrian'dan etkilendiği renklerine hareket etkisi katan Alexander
CALDER‘i tanıdık. Renkleri hareket hâlinde göstermiş ve heykelde elde ettiği
harekete mobil denmiş olan Calder'in resim ve heykelleri içerisinde gezindik.
Ardından Calder'in, Mondrian'la temelde benzeyen renklerini ve hareket ifadesini
oluşturacak eserlerini değerlendirerek yorumladığımız çalışmalarımızı  yaptık.
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GÖRSEL SANATLAR

PARMAK BOYA 

    İlk insanlar mağara duvarlarına neyle ve nasıl resim yapmışlar? Ne anlatmaya
çalışmışlar? Türk resim sanatının en önemli ustalarından İbrahim Çallı'yı
tanıdığımız bu etkinliğimizde önemli eserlerini anlamaya çalışırken  
 ''Manolyalar'' tablosunu parmak dokunuşlarımızla yorumladık.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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   İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu olarak müzik derslerinde Milli Eğitim Bakanlığının
belirlemiş olduğu müfredata ek olarak sanat ve sanatçıya verilen değer doğrultusunda
öğrencilerimize genel olarak Klasik Batı Müziği, çalgıları, Türk ve yabancı bestecileri ve
tanınmış eserleri ilgili genel bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerimize kültürel bakışı açısı
kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda aralık ve ocak ayı süresince derslerimizde;

 
♫ Yeni yıl ve Noel temalı Türkçe ve Fransızca şarkılar dinlediler, öğrendiler,

♫ Klasik Batı Müziği enstrümanlarının yanı sıra Türk Müziği enstrümanlarının başlıcalarını (
ud, kemençe, darbuka gibi)  öğrendiler,

♫ Ritim çalışmaları kapsamında dörtlük ve sekizlik notaları öğrendiler,

♫ Müzik yazısına giriş yaparak "dizek, sol anahtarı ve do notasını " ve dizek üzerine nota ve
yazı yazmayı öğrendiler,

♫  Öğrendikleri şarkı ve marşları hem  canlı  piyano hem de altyapı eşliğinde bireysel ve
grup halinde  seslendirdiler,

♫Yaratıcı Orff çalışmaları yaptılar,

♫ Programımız kapsamında derslerde enstrüman çalmak isteyen öğrencilerimiz
arkadaşlarına ders içi minik dinletiler yaptılar,

 
 
 
 
 
 

MÜZİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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♫  Neşeli Ritimler Kulübünü seçen öğrenciler ritim aletleri eşliğinde çalışmalar
yaptılar, nota sürelerini öğrendiler, bateride çeşitli ritim kalıplarının  uygulamalarını
yaptılar,

♫ Okul sonrası etkinliklerde koro çalışmalarına katılan öğrenciler Noel tatili öncesi
ilk konserlerini verdiler,

♫  Öğrencilerimiz, Noel etkinlikleri kapsamında, geleneksel olarak düzenlemiş
olduğumuz "Sihirli Sesler & Sihirli Parmaklar" konserlerine şarkı söyleyerek,
eğitimini aldıkları enstrümanlarını çalarak yoğun bir katılım gösterdiler,

♫ Müzik kültürünü geliştirme çalışmalarımız kapsamında dünyaca ünlü olan ve 20
yıl süresince gösterimi devam etmiş olan "Cats" müzikalinden kesitler izlediler,
"müzikal" terimini öğrendiler.

 
 
 
 
 

MÜZİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ



PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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SORUMLULUKLARIMIZI BİLİYORUZ

     Çocukların heyecan ve sabırsızlıkla bekledikleri sömestr tatilinin
gelmesiyle birlikte Aralık-Ocak aylarında çocuklarımızla birlikte
yürüttüğümüz çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aralık ayı itibari
ile sınıf rehberlik-paylaşım saati çalışmalarımız öğrencilerimizin liderliği ile
yürütülmektedir.  Çalışmalarımız tüm öğrencilerimizin eğitim-öğretim yılı
bitene dek en az bir kere lider olacağı şekilde  planlanmıştır. 

       2.sınıf öğrencilerimizle kişisel sorumluluklarının farkına varmalarını
sağlamaya yönelik etkinlikler yapılmıştır. Okul hazırlığına ilişkin neler
yapılması gerektiğine ve bu sorumlulukların kendilerine ait olduğuna
yönelik  farkındalık kazandırılmıştır.  



T E R C İ H L E R İ M İ Z  

      Öğrencilerimizin ders içerisinde cevap verirken, fikirlerini ifade ederken söz
hakkı almaları, birbirlerini dinlemeleri gerektiiği üzerinde  konuştuk.  Bazen
düşüncelerini ifade etmekte çekinebileceklerini ancak  hepimiz fikirlerimizi
söylediğimizde ne kadar çok çeşitli düşüncenin olabileceğini görebileceğimizi ve
daha yeni farklı fikirler geliştirebileceğimizi fark ettik. 

PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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C E V A P  V E R İ Y O R U M

        Günlük yaşamda bazen farkında bazen farkında olmayarak b�rçok

terc�hte bulunduğumuzu,   bu terc�hler� yaparken aslında b�rçok şeyden

etk�lend�ğ�m�z� konuştuk. Öğrenc�ler�m�z günlük yaşamda yaptığı

terc�hler�m�z�  etk�leyen faktörlerlere yönel�k farkındalık kazandılar. 



PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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B İ R  G R U B A  K A T I L A B İ L M E

Kişilerin yaptıklarına ilgi duyduğunuzu
göstermek için yanlarında durmak
Oyunda veya etkinlikte kısa bir ara için
beklemek
Ne yaptıkları hakkında sorular sormak ya da
yorum yapmak
Nazik bir şekilde “Katılabilir miyim?” diye
sormak
Bu çözüm işe yaramazsa başka bir çözüme
geçmek

Bir gruba katılabilmek için neler
yapabileceğimizi hatırladık.  

1.

2.

3.

4.

5.

 

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. Aralık ayındak�

toplantılar müdür yardımcımız �le yürütülmüştür. B�reysel vel� - öğrenc�

görüşmeler� �ht�yaçlar doğrultusunda devam etm�şt�r.


