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YAZAR VE ŞAİRLERİMİZİ TANIYALIM
     Öğrencilerimizle Türkçe kitabımızda yer alan metnimizin yazarını tanıyalım
etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinliği yazılarını ve şiirlerini okuduğumuz yazar ve
şairlerin hayatını, eserlerini kütüphane dersimizde araştırarak grup çalışması ile
gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz grupları içerisinde ilgi ve yeteneklerine göre
görev paylaşımı yaptılar. Daha önce kütüphane dersinde öğrendikleri
kütüphanedeki sıralama sistemine göre aradıkları yazar ve şairler ile ilgili
kitapları ve eserlerini  kütüphane raflarında aramak onları hazır bilgi elde
ettikleri internet ortamından uzaklaştırarak araştırmanın ve bilgiye ulaşmanın
tadına varmalarını sağladı.  Yazma, resmetme, araştırma görevlerini üstlenen
öğrenciler kütüphanede kitaplardan elde ettikleri bilgileri analiz edip, sentezleyip
ortak kararlar vererek etkinliklerini tamamladılar. 

TÜRKÇE
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GRUPÇA HİKAYE OLUŞTURUYORUZ

      Öğrenc�ler�m�zle yaptığımız grup çalışmalarının çoğunu her �k� sınıfı

b�rleşt�rerek gerçekleşt�r�yoruz. Farklı gruplarla çalışmak, onlara farklı bakış

açılarını görme ve kend� ufuklarını gen�şletme �mkanı ver�yor. Bu etk�nl�kler�

zaman zaman farklı mekanlarda gerçekleşt�r�rken zaman zaman sınıf

�çer�s�nde gerçekleşt�r�yoruz. Öğrenc�ler�m�zle res�mler� yorumlama, tartışma

ve bunlardan yola çıkarak kısa b�r h�kaye yazma etk�nl�ğ� gerçekleşt�rd�k. Bu

h�kayeler�m�z� yazarken yen� öğrend�ğ�m�z dey�m ve atasözler�n� kullanmaya

özen gösterd�k.  Arkadaşlarının düşünceler�n� d�nlerken  farklı düşüncelerle

karşılaşmak yazılarına ve h�kayeler�ne yön ver�rken b�rl�kte üretmen�n

keyf�ne vardılar. 

TÜRKÇE
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     Sosyal Bilgiler dersinin temeli günlük hayatımızı anlamak, anlamlandırmaktır.
Öğrencilerimiz için günlük hayatta sık sık karşılaştıkları ve bildikleri,
konuştukları,  kullandıkları bilgileri Sosyal Bilgiler dersinde öğrenmek, bilimsel
anlamda derinliklerine inmek ilgi ve motivasyonlarının artmasına katkı sağlıyor. 
 Öğrencilerimiz yaşadıkları yerdeki doğal ve beşeri unsurları öğrenirken; sabah
okula gelirken gördüklerini, okul bahçesine çıkarak neler gördüklerini,  evinin
etrafında neler gördüklerini gözlemleyerek anlattılar. 
    Yönler konusunda tümevarım yönteminden yola çıkarak önce sınıf içerisindeki
konumundan başlayıp, sınıfının okuldaki konumuna, okulunun mahalledeki
konumuna, mahallenin ilçedeki, ilçenin şehirdeki, şehrinin ülkedeki ve ülkenin
dünyadaki konumuna doğru ele aldılar. Google Maps ve Google Earth
uygulamasından yararlanarak dünya üzerindeki konumumuzu tümdengelim
yöntemiyle inceledik. Ayrıca sınıflarımızda yer alan haritalar ve atlaslarımızdan
yararlanarak ülkemizdeki bölgeleri, şehirlerini işledik. Daha sonra komşu
ülkelerimizi tespit ettik. Buradan yola çıkarak ülkemizdeki bölgelerin coğrafi
özellikleri hakkında bilgi sahibi olduk. 

SOSYAL BİLGİLER
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    Matematik dersi öğrencilerimiz için soyut kalan bir derstir. Bu yüzden
matematik dersinde konuya giriş yaparken hikayeleştirme yöntemini kullanarak
konuları daha somut hale getirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimize sevdikleri
kahramanlardan oluşan hikayeler sunuyoruz. Bu hikayelerin içerisinden bir
problem oluşturup bunu onlarla birlikte çözmek istiyoruz. Öğrencilerimiz
kendilerinin sevdiği hikaye kahramanına yardım ediyormuşcasına kaptırırken
bizler de onlara hissettirmeden hem konuya giriş yapmış hem de öğrencilere
matematiğin günlük hayatımızın içinde var olduğunu göstermiş oluyoruz. 

MATEMATİK
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      Açılar konusunu �şlerken öğrenc�ler�m�zle teor�k b�lg�ler�m�z� uygulamaya

geç�rerek açı modeller� ç�zd�k. Ç�z�len açı modeller�n�n ölçüler�n�

�letk�ler�m�zle ölçerek bulmaya çalıştık. Aynı açı modeller�nden farklı ölçüm

sonuçları elde ett�ğ�m�zde bunun neden kaynaklanacağını tartışarak key�fl�

vak�t geç�rd�k. Doğru sonuca ulaşmak �ç�n tekrar tekrar ölçümler yaptık,

arkadaşlarından yardım alıp deneyerek doğruya kend�ler�n�n ulaşmasını

�sted�k.  

MATEMATİK
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      Fen Bilimleri dersimizde öğrencilerimizle düzenli olarak yürüttüğümüz
laboratuvar derslerimizde öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı
buluyorlar. Ayrıca deneyleri yaparken duydukları heyecan ise öğrenme isteklerini
artırırken öğrendikleri bilgileri de daha kalıcı hale getiriyorlar. 
     Öğrencilerimize "kuvvet nedir?" sorusunu sorduğumuzda akıllarına ilk gelen
kuvvetli, güçlü insan oldu. Bu cevaptan yola çıkarak öğrencilerle bilek güreşi
yaparak kuvvetin nasıl bir etki yarattığıyla ilgili dikkat çekici bir giriş yaptık. 
    Daha sonra laboratuvar ortamında öğrencilerimiz tekerlekli araba üzerinde
kuvvet uygulayarak kuvvetin harekete geçirme, hızlandırma, yavaşlatma, yön
değiştirme ve durdurma etkilerini gözlemlediler. Oyun hamuru üzerinde
uyguladıkları kuvvet ile kuvvetin şekil değiştirme etkisini gözlemlediler. 

. 

FEN BİLİMLERİ
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  Öğrencilerimiz günlük hayatta sıklıkla karşılaştıkları mıknatısların çalışma
prensibini, hangi maddeleri çekip hangilerini çekmediklerini, maddeler üzerinde
nasıl bir etki yarattığını kendileri deneyerek keşfettiler. Ayrıca günlük hayatta
karşılaştıkları radyoda, televizyonda, telefonda, kapı zillerinde, pusulada,
hoparlörde, mikrofonda ve tornavida vb. ürünlerde mıknatısın olduğunu
öğrendiler. 
Böylece öğrenc�ler�m�zle Kuvvet�n Etk�ler� ün�tes�n� b�t�rm�ş olduk. 

. 

FEN BİLİMLERİ
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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. 

FRANSIZCA
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KÜTÜPHANEDE / À LA BIBLIOTHÈQUE
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ORTA ÇAĞ / LE MOYEN ÂGE
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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.

O K U M A K  

 D İ N L E M E Khttps://youtu.be/nbrARQNjRVY

https://youtu.be/nbrARQNjRVY
https://youtu.be/nbrARQNjRVY


FRANSIZCA
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KISA FİLMLER
COURTS-

MÉTRAGES

K O N U Ş M A K  

https://youtu.be/ptEmhLanv24

 D İ N L E M E K
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https://youtu.be/ptEmhLanv24
https://vimeo.com/86295452
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 Y A Z M A K

 
     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. Sonra, v�deolar çekt�ler.

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. Pu�s �ls ont tourné des v�déos. 
 

4A :
https://dr�ve.google.com/f�le/d/1
UqAZktjbrHse�IZtSyLNtmZ1VA6
P1t6G/v�ew?usp=shar�ng

4B :
https://dr�ve.google.com/f�le/d/
1BWjyMbEbVOyUuoWlDNyK3R
Ej1CyOvjQm/v�ew?usp=shar�ng 

K O N U Ş M A K  

https://drive.google.com/file/d/1UqAZktjbrHseiIZtSyLNtmZ1VA6P1t6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BWjyMbEbVOyUuoWlDNyK3REj1CyOvjQm/view?usp=sharing
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D E L F  P R İ M

    Ayrıca, öğrenc�ler�m�z DELF'e hazırlanmak �ç�n sözlü anlatımı

daha yoğun b�r şek�lde çalıştılar.

       Par a�lleurs, nos élèves ont approfond� leur préparat�on du

DELF Pr�m en trava�llant plus préc�sément la product�on orale.

https://dr�ve.google.com/f�le/d/19�5ojkmRznFETU2W7�MMJA-

�tmIABC3p/v�ew?usp=shar�ng

https://drive.google.com/file/d/19i5ojkmRznFETU2W7iMMJA-itmIABC3p/view?usp=sharing


FRANSIZCA
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     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. 

ULUSLARARASI PROJESİ
PROJET INTERNATIONAL
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FRANSIZCA
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    Aralık ayında öğrenc�ler yıllık projeler� üzer�nde çalışmaya

başladılar.     Genel tema çevred�r.

   İlk amaç, özell�kle b�r şarkı öğrenerek, bel�rl� b�r konu üzer�nde

ter�mler� (doğa, k�rl�l�k, çevre �ç�n jestler) öğrenmekt�.

     Au mo�s de décembre, les élèves ont commencé à trava�ller sur

leur projet annuel. Le thème général est l'env�ronnement. 

     Le prem�er object�f a été d'apprendre le lex�que spéc�f�que

(nature, pollut�on, gestes pour l'env�ronnement), notamment par

l'apprent�ssage d'une chanson.

K O N U Ş M A K   D İ N L E M E K
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https://www.youtube.com/watch?v=gEjFmlVcQ4k

 

 

 

PROJEMİZ / NOTRE PROJET

https://www.youtube.com/watch?v=gEjFmlVcQ4k
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O K U M A K  

 Y A Z M A K

 

MEKTUP ARKADAŞLIĞI  PROJESİ
LE PROJET DE CORRESPONDANCE

 

     Fransız arkadaşlarımız �le mektuplaşma

projes� tüm hızıyla devam ed�yor!
Le projet de correspondance cont�nue à toute

allure avec les élèves de la classe frança�se !

VIDEO-4A :
https://dr�ve.google.com/f�le/d/1NDS�8ngR0CuDsO8qcld8o2I50ZxZJdYn

/v�ew?usp=shar�ng

VIDEO-4B :
https://dr�ve.google.com/f�le/d/1Lejq6SzLc63JVCHHLWytoUQ1ns00jlX6

/v�ew?usp=shar�ng

K O N U Ş M A K  

https://drive.google.com/file/d/1NDSi8ngR0CuDsO8qcld8o2I50ZxZJdYn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lejq6SzLc63JVCHHLWytoUQ1ns00jlX6/view?usp=sharing
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O K U M A K  

 

MEKTUP ARKADAŞLIĞI  PROJESİ
LE PROJET DE CORRESPONDANCE
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     Okulda düzenlenen Noel Haftası kapsamında farklı tebr�k kartları

hazırladılar. Bu yapımlar, okul g�r�ş�nde büyük b�r pano üzer�nde

serg�lenerek tanıtıldı:
        Dans le cadre de la Sema�ne de Noël organ�sée à l'école, �ls ont créé des

cartes de vœux or�g�nales. Ces product�ons ont été valor�sées par un

aff�chage sur un grand panneau pour l'entrée de l'école :

NOEL HAFTASI  /  SEMAINE DE NOËL



FRANSIZCA

   İzm�r Özel Tevf�k F�kret İlkokulu öğrenc�ler�m�z Noel haftası etk�nl�kler�

çerçeves�nde hazırlanan atölyelerde günün anlam ve önem�n� �çeren

şarkılar, ş��rler ve danslarla çoşkulu b�r süreç geç�rd�. Öğrenc�ler�m�z�n

kend� tasarımını yapıp oluşturdukları Noel kartları ve Noel Baba'nın

sürpr�z hed�yeler�yle hafta etk�nl�kler� tamamlandı.

    20-24 décembre : sema�ne spéc�ale Noël pour nos élèves de Pr�ma�re !
Des atel�ers ont an�mé les journées de nos élèves : chants et poés�es,
fabr�cat�on de décorat�ons et de cartes de vœux, chorégraph�es, lectures
de contes et v�s�te du Père Noël...
Toutes ces act�v�tés pédagog�ques, adaptées à chaque n�veau, ont été
accompagnées de leçons sur le vocabula�re et se sont fa�tes dans
l'object�f de la découverte culturelle.
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NOEL HAFTASI  /  SEMAINE DE NOËL



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

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



BEDEN EĞİTİMİ

  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.
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BEDEN EĞİTİMİ
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      Grup çalışmalarına katılarak sosyalleşme, iletişim becerilerini arttırma ve boş
zamanlarını değerlendirme amacı ile okul sonrası ve hafta sonu voleybol-basketbol
çalışmalarımızı sürdürdük.
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GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

4.SINIFLAR                                                     ARALIK 2021 - OCAK 2022
YENİ BİR YIL 
  Öğrencilerimiz renk bilgisindeki  kazanımlarımız doğrultusunda çalışmalarında 
 Yeni yıl coşkularını büyük bir heyecanla çalışmalarına aktarmaya çalıştılar.
Birbirinden güzel çalışmalarımız yeni yıl haftası boyunca koridorlarımızda
sergilendi. 



GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

Ressamları Tanıyoruz-Alexander Calder
    Ressam ve heykeltıraş Calder'in bir önceki ay öğrendiğimiz Piet Mondrian'dan
etkilenerek üretmeyi amaçladığı mobil "modrianlar” olarak düşünebileceğimiz 
 heykellerini  ve eserlerini tanıdık. Soyut sanata yolculuk yaparken  soyut
eserleri anlamayı ve yorumlamayı da öğrenmeye çalıştık .
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GÖRSEL SANATLAR

İBRAHİM ÇALLI

    Türk resim sanatında  çok özel bir yeri olan ''Çallı Kuşağı ''olarak bilinen, bir
döneme adını veren ve sayısız sanatçının yetişmesine katkı sağlayan İbrahim
Çallı'yı  inceledik   bu  etkinliğimizde. Atatürk devrimlerini ve özellikle Kurtuluş
Savaşı'nı konu alan resimler de yapan İbrahim Çallı'nın zarif üslubunu tanıyarak
eserleri üzerinde konuştuk. Önemli resimlerinden  Manolyalar 'ı yorumlamaya
çalıştık.
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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
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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.

 
 

MÜZİK
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PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 
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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. 

  Özell�kle akadem�k konularda yaptığımız çalışmalar yan� dersler�m�zle ve

öğrenme �le �lg�l� çalışmalarda neler� yapmamız gerekt�ğ�n� ve bunların ne

kadar süreceğ�n� bel�rlemen�n önem�  üzer�ne konuştuk. Bunları ne kadar

sürede yaptığımızı b�lmen�n plan yaparken çok yardımcı olacağını fark ett�k. 

Z A M A N  Y Ö N E T İ M İ



PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 
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DUYGULAR

     Öğrencilerimizle aynı durum için başkalarının farklı duygular
hissedebileceklerini, birinin bir durum hakkındaki duygularının değişebileceğini
ve bu durumun çok doğal olduğu üzerinde konuştuk. Günlük hayatımızda çeşitli
duygular hissetmemize neden olan olumlu veya olumsuz olaylar ya da durumlar
yaşayabileceğimizi fark ettik.  Böyle bir durum yaşadığımızda neler 
 yapabileceklerimizle ilgili paylaşımlarda bulunduk. 

FARKLILIKLAR GÜZELDİR

   Birbirimizden farklı özelliklere sahip olduğumuz; dış görünüşümüz gibi duygu
ve düşüncelerimiz, hayallerimiz, sevdiklerimiz veya sevmediklerimizin de farklı 
 olduğu üzerine konuştuk ve bu çeşitliliğin bizi oldukça renkli ve özel kıldığını 
 fark ettik. 



PSİKOLOJİK
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Paylaşım Saati etkinliklerinin dışında en az ayda bir kez olmak üzere
rehberlik birimi-sınıf öğretmenleri paylaşım toplantıları düzenlenmiş,
öğrencilerimizin süreçleri yakından takip edilmiştir. Aralık ayındaki
toplantılar müdür yardımcımız ile yürütülmüştür. Bireysel veli - öğrenci
görüşmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda devam etmiştir.

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  

        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 etkinliğimizde
ağabey-abla ve kardeşler yeni heyecanının yarattığı sevgi ve paylaşma
duygusu ile  birlikte yeni yıl süslemeleri yaptılar.  


