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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

TÜRKÇE

       Türkçe derslerimizde, öğrenme yolları olan başlıklara bakıp içeriği anlama,

zihin haritası yapma ve önemli yerleri belirleme stratejilerini öğrendik. Dil bilgisi

konularımızda eş anlam, zıt anlam, noktalama işaretlerini öğrenerek yazma

becerilerimizi; dinleme ve okuma metinlerini kullanarak soru sorma ve

yanıtlama becerilerimizi güçlendirdik.
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TÜRKÇE

    Okuma projemiz kapsamında Türkçe’ yi doğru, etkili, güzel

kullanma becerilerimizi geliştirebilmek için okuduğumuz kitapların

değerlendirme etkinliğinde “Dünya‘yı Kurtaran Arı” kitabımızın yazarı

Atay Sözer ile söyleşi yaptık. Yazarımıza sorular sorduk. Arıların

insan hayatındaki rolünü öğrendiğimiz “Arılar Varsa Yarınlar Var”

projemize bir bilgi daha ekledik. 
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

HAYAT BİLGİSİ

Aile büyükleriyle röportaj yaparak o dönemler ile kendi dönemlerini kıyasladılar,
Ev adreslerini öğrendiler ve yakın çevrelerini tanıdılar,
Kroki üzerinde evlerini gösterdiler. Kroki okuyup, oluşturmayı öğrendiler.
Evdeki kaynakların neler olduğu ile bu kaynakları kullanırken nelere dikkat etmemiz
gerektiğini kavradılar. 
Son olarak planlı bir yaşamın hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını öğrendiler. 

       Öğrencilerimiz bu dönemde, yakın çevrelerini her yönüyle tanıyarak üniteyi
tamamladılar.

      "ARILAR VARSA YARINLAR VAR " projesini Tema öncülüğünde tamamladık. Çeşitli
araştırma, okuma, belgesel izleme ile arıların yaşamımızdaki rolünü kavrayan
öğrencilerimiz çıkardıkları ürünler ile projeyi tamamladılar. Okudukları "Dünya'yı
Kurtaran Arı " kitabının yazarı Atay SÖZER'le çevrim içi sohbet etmek çocuklarımızı 
 çok mutlu etti. 
      Ve yeni yıla iyi dileklerimiz, umutlarımız ve sınıf kapımızı süsleyerek hazırlandık.
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TOPLADIK , ÇIKARDIK , ÇARPTIK , BÖLDÜK :) 

 

      Öğrenc�ler�m�z dört  �şlem becer�ler�n� başarıyla tamamladılar.  Bunun yanı

sıra bu konularla �lg�l� problem çözme  becer�ler�n� gel�şt�r�rken "Problem�

Bölme, Şek�l Ç�zme , Tablo Oluşturma ,Tahm�n ve Kontrol "stratej�ler�n�

uyguladılar. Böylece çözemeyecekler� problem olmadığını , doğru stratej�

seçerek yorumlama becer�ler�n� gel�şt�rd�ler. 

B�r matemat�kç� sanmaz fakat b�l�r, �nandırmaya çalışmaz

çünkü �spat eder. 

 Henr� Po�ncare

  Öğrenc�ler�m�z, Romen rakamlarını öğren�rken hang� dönemden günümüze

kadar uzandığını  merak ed�p araştırdılar.     

MATEMATİK
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

FEN BİLİMLERİ

     Fen bilimleri derslerimizde "Maddeyi Tanıyalım" ünitemiz kapsamında beş
duyu organımızı kullanarak fen bilimleri laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz
deneylerle maddeyi niteleyen temel özellikleri açıkladık. Bazı maddelere
dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın vücudumuza vereceği zararları,
bu zararları engellemek için bireysel olarak ya da gruplar hâlinde  çalışırken
gerekli güvenlik tedbirlerini almanın önemini tartıştık. 
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      Çevremizdeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırdık. Maddenin hallerini
öğrenirken yeni yıl için kendimize renkli mumlar hazırladık. 
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        Görmenin gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğunu gerçekleştirdiğimiz
"Kutuda Ne Var?" deneyi ile öğrendik.
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    Çevremizdeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları olarak
sınıflandırdık. Maddelerin ışık kaynağı olup olmadığını deneylerimizle kanıtladık. 
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FRANSIZCA
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   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

             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
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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
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Y U N A N  M İ T O L O J İ S İ
L E S  M Y T H E S  G R E C S

 

 "Yunan M�toloj�s�" teması �şlend�. H�kaye okuma ve v�deo görüntülemeler�

bakımından zeng�n �çer�ğe sah�pt�. Her h�kaye sonunda öneml� bölümler�

sözlü olarak öğrenc�ler�m�z �fade etm�şt�r.

       Le thème étud�é en janv�er et févr�er, "Les mythes grecs", 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://www.youtube.com/watch?v=4GX38_P2P5w

 

 https://youtu.be/Q2gtGW10-G8

https://youtu.be/-uQkOgqTELo

https://www.youtube.com/watch?v=4GX38_P2P5w
https://youtu.be/Q2gtGW10-G8
https://youtu.be/Q2gtGW10-G8
https://youtu.be/-uQkOgqTELo


FRANSIZCA
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R O M A L I L A R  D Ö N E M İ :  K İ T A P
L E S  R O M A İ N S :  L I V R E

 

 

    Dersler�m�zde b�r Roma sanatı olan moza�kler yaptılar. Bu tekn�k

sayes�nde renkler�nde dünyasında b�r yolculuğa çıktılar. Büyülü b�r bütünlük

oluşturmak �ç�n tüm renkler� kullanmaya çalıştılar..

     Dans nos cours les élèves ont fa�t des mosaïques. C'est un art roma�n.

Avec cette techn�que �ls ont voyagé dans le monde des couleurs. Ils ont

essayé d'ut�l�ser toutes les couleurs pour créer un ensemble mag�que.

 

M O Z A İ K L E R  /  M O S A Ï Q U E S
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M A S A L L A R  V E  N O E L  S Ü S L E R İ  
CONTES ET DÉCORATİONS DE NOEL

 

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

düzenlenen Noel etk�nl�kler� kapsamında, 20-24 Aralık 2021

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 20

au 24 décembre 2021.
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https://youtu.be/j3aFKFb18Tk

https://youtu.be/yHXjvRjfuIE

ÖĞRENCİLERİMİZ...
NOS ÉLÈVES...

https://youtu.be/j3aFKFb18Tk
https://youtu.be/yHXjvRjfuIE
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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


BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN 

   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 birleştirir ve etkili öğrenme gerçekleşir. Bizler de
öğrencilerimizin aktif öğrenme süreçlerinde derslerimizde oyuna sıklıkla yer
verdik.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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  Gelişim döneminde olan öğrencilerimizin bedensel gelişimlerini önemsiyoruz.
Bu sebeple çeşitli bilimsel normlara dayalı yapmış olduğumuz fiziksel uygunluk
testleri ile öğrencilerimizin zayıf ve kuvvetli yönlerini saptayabilmeyi
hedefliyoruz. Özellikle zayıf olduğu alanları saptamak ve bu alanda bireysel
çalışmalar yapmak bizim için önemlidir.
  Yaptığımız testler sonucunda öğrencimizin zayıf olduğu yönlerinin saptandıktan
sonra, geliştirilmesinin ileride ona olan faydalarını öğrencimize anlatıyor ve
gerek okul içerisinde gerekse okul dışında çalışmalara yönlendiriyoruz. Sportif
anlamda yetenekli bir öğrencimizin ise zayıf yönlerini bilmesi ve bunu geliştirici
sistemli egzersizler yapması onun ileride başarılı bir sporcu olması için önem
teşkil etmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN 
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GÖRSEL SANATLAR

Renkleri tanımaya devam ettiğimiz Aralık ayı soğuk
günlerine sıcak renklerle cevap verdiğimiz bir ay oldu.
Yeni yıl  ve Noel hazırlıkları ile birlikte hem renk bilgisi
hem sulu boya tekniğini çalıştık. Renklerin etkisine  
 hareketi katan Alexander CALDER‘i tanıdık. 
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Sıcak-Soğuk Renkler

 Hem renkler ve çizgilerle hareket hem de heykellerde
hareket kavramıyla tasarladığı Mobil isimli çalışmalarını

inceledik. 
Hazırladığımız yeni yıl sergisine ise yaptığımız resimlerle

katıldık. Yeni yıl ve Noel coşkusunu çalışmalarımıza
yansıtarak çok keyifli bir sergi hazırladık. 

 



GÖRSEL SANATLAR

Renkler� gördüğümüz g�b�

dokunduğumuz çalışmalarla başladık

yen� yıla.  Parmak boya tekn�ğ�n� b�raz

daha kavradığımız ve renk konusunu

uygulama hal�ne dönüştürerek

kullanab�leceğ�m�z malzeme hal�ne

get�rd�k parmak boyalarımızı. Renk

karışımları ve dokularını b�r arada

kullanarak tüm duyularımızı kullanarak

çalışmalarımıza  duygularımızı aktardık. 
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RENKLERE DOKUN 

Sanat kültürü olarak Türk resminin duayen bir
ismi olan İbrahim ÇALLI’yı tanıdık. Renk

konusunu ön plan tutması konularımıza da
destek verdi. Her ressam paletine mutlaka bir

renk katmalı diyen sanatçı doğayı ilham
kaynağı olarak göstererek ülkemizin

doğasının ve ikliminin renkler açısından
zenginliğinin sanatçılarımızın paletinde

olması gerektiğine işaret etmiştir. Peyzajları,
natürmortları, portreleri en çok çalıştığı türler
arasındadır . Sanatçının natürmortlarından

esinlenerek parmak boya tekniği ile biz de bir
natürmort çalışması yaparak renklere

dokunduk. 
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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,
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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.

♫  Dileyen öğrencilerimiz; Frankofoni etkinlikleri kapsamında Saint Benoit Okulları tarafından
düzenlenecek olan Fransızca Şarkı Söyleme yarışması için okulumuzda düzenlenen ön elemeye
katıldılar.
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      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 iki haftada bir olacak
şekilde öğrencilerimizin liderliği ile yürütülmektedir.  Çalışmalarımız tüm
öğrencilerimizin eğitim-öğretim yılı bitene dek en az bir kere lider olacağı
şekilde  planlanmıştır. 

3. sınıf öğrencilerimizle zorlandıkları durumlar karşısında duygu,
düşünce, davranışlarını fark etmelerine yönelik etkinlikler yapılmış,
problem çözme becerileri üzerinde çalışılmış ve yardım isteyebilecekleri
kişileri belirlemeleri konusunda rehberlik 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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KARAKTER GÜÇLERİ

      Gerek kendimizde gerek başkalarında beğendiğimiz olumlu özellikler,
sahip olduğumuz güçlü özellikler karakter güçleri olarak tanımlanır.
Karakter güçleri duygu, düşünce ve davranışlarla ortaya konulan mizah,
cesaret, sabır, alçak  gönüllülük, merak, adil olma gibi  güçlü özelliklerdir.
Karakter güçleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Öğrencilerimizle kendi
karakter güçlerimizin neler olduğu üzerinde konuştuk,  bu özellikleri
geliştirilebileceğimiz fark ettik. Sahip olduğumuz karakter güçlerini günlük
hayatta kullanmamızın yaşamımızı daha eğlenceli hale getireceği,
başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardım edeceği, kendi
gücümüzü en üst düzeyde kullanmamızı sağladığını konuştuk. 



      Öğrencilerimiz arasında bir okul ruhu oluşturmak ve ortak bir bilinç yaşatmak,
okul içi sosyal ilişkileri geliştirmek, büyük ve küçük sınıflar arasında pozitif okul
iklimi ve kültürü oluşmasına katkı sağlamak, sorumluluk ve paylaşma bilincinin
desteklenmesi amacıyla okulumuzda ağabey-abla-kardeş programı
gerçekleştirilmektedir. 
    Görsel sanatlar zümresi işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz seramik etkinliğinde
ağabey-abla ve kardeşler paylaşma teması konusunda birlikte çalıştılar. 
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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.

A Ğ A B E Y  A B L A  K A R D E Ş  E T K İ N L İ K L E R İ  

P A Y L A Ş M A  


