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TÜRKÇE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

SÖZCÜK OLUŞTURMA OYUNU
 

   Öncelikle ders kitabımızdaki sözcük bilgisi tanımını okuduk.
Öğretmenimiz birkaç sözcük örneği verdi. Bizde aklımıza gelen sözcükleri
sınıfta paylaştık. Öğretmenimiz "paragraf" sözcüğünden nasıl sözcükler
türetebileceğimizi açıkladı. Sınıfça gruplara ayrıldık. Her grup ders
kitabımızdaki oyuncak ve televizyon sözcüklerinden 5 dakika içinde
değişik-yeni sözcükler üretti ve ders kitabımıza yazdı. Oyun sonunda en
fazla sözcük üreten grup birinci oldu. Tüm gruplar oyun sonunda
oluşturdukları sözcükleri paylaştı. 
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TÜRKÇE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

CÜMLELER OLUŞTURUYORUM

   Ders kitabımızdaki cümle bilgisi tanımını okuduk. Öğretmenimiz tahtaya
birkaç örnek cümle yazdı.Elindeki gizemli kutu içinden hepimize bir sözcük
seçtirdi. Biz de grup oluşturarak tahtaya çıktık ve cümledeki sözcüklerin
yer alma sırasına göre yan yana sıraya geçerek cümlemizi okuduk. 
 Ardından ders kitabımızdaki cümle ile ilgili alıştırmaları yaptık. Verdiğimiz
yanıtları tartışarak yanıtladık.
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OKUL DIŞARDA GÜNÜ
 

   "Okul Dışarıda Günü hem evlerde hem de okullarda, açık havada
oynamayı ve öğrenmeyi kutlamak ve ilham vermek için yapılan küresel bir
harekettir. Her yıl iki farklı tarihte düzenlenen Okul Dışarıda Günü’nde
öğretmenler sınıfları için açık havada geçirilecek özel bir gün organize
ederler ve o Okul Dışarıda Günü’nde sınıflarını açık havaya çıkarırlar."
Bizde bugünü sınıfça kutlamak için açık sınıfımızda ve okul bahçemizde
çeşitli etkinlikler yaptık. Bunlardan biri okuldaki ağaçlarımıza sarılıp,
hissettiklerimizi yazılı olarak paylaşmak oldu. Bir sonraki Okul Dışarda
Günü'nü sabırsızlıkla bekliyoruz.

TÜRKÇE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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TÜRKÇE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

BİLİM DEFTERİM
 

    Her hafta farklı konulara yönelik olarak yapmaya başladığımız çeşitli
deneyler bizi çok heyecanlandırmıştı. Yaptığımız deneyler sonucu
gözlemlerimizi bilim defterimizdeki yönlendirici sorulara göre yanıtlama
işini çok sevmiştik. Şimdi bu heyecanın yerini bir sonraki hafta hangi
deneyi yapacağız sorusu aldı. 
-Köpük baloncuklar neden hemen patlamaz?
-Köpük baloncukların şeklini değiştirebilir miyiz?
-Kutup hayvanları üşür mü?
-Binaların dayanıklılıkları nelere bağlı?
-Turuncu sadece turuncu mudur?
-Gölgenin büyüklüğü değişebilir mi?
-Ambulansların önündeki yazı neden terstir?
-Robotlar nasıl hareket eder?
-Suya batırılan bir cisim kuru kalabilir mi?  Gibi deneylerle pek çok şey
öğrendik. Şimdi sıra yeni deneylerle öğreneceğimiz bilgilerde.
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HEPİMİZ FARKLIYIZ VE ÖZELİZ
 

Geçen yıl her birimizin birbirinden farklı özellikleri olduğunu öğrenmiştik.
Bu yıl da birbirimize fiziksel olarak benzeyen ve benzemeyen yönlerimizi
belirledik.
  Öğretmenimiz terzi, mimar, mühendis, doktor gibi mesleklerden
fotoğrafları yansıttı. Bu meslekleri yapan insanların güçlü yanlarını
tartıştık. Fark ettik ki, yeteneklerimiz ve güçlü yönlerimiz meslek
seçimimizde rol oynamakta…
Biz de kendimizi tanımaya ve tanıtmaya çalıştık. Hoşlandıklarımızı,
yapabildiklerimizi, gelecekte yapmak istediklerimizi paylaştık
arkadaşlarımızla.
   En yakın arkadaşımızla bile farklılıklarımız vardı ama bu durum
arkadaşlığımızı etkilemiyordu. Hatta farklı yönlerimiz arkadaşlığımızı daha
eğlenceli hale getirebiliyordu.
En sonunda da “Herkes Özeldir!” fikrini yansıtan sloganlar hazırladık ve
sınıfımıza astık.

HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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SINIFLA İLGİLİ KARARLARI ALMA SÜRECİNDE BEN DE VARIM!
 

  Geçen yıldan belirlediğimiz sınıf kurallarımızı ve okul kurallarını tekrar
ettik. Bu kurallara neden ihtiyacımız olduğunu, kuralların olmadığı
durumlarda neler yaşayabileceğimizi tartıştık. Kuralların sadece okullarda
değil, oyunlarımızda, evimizde, hastanede, kantinde, kısacası hayatımızın
her alanında olduğunu fark ettik.
Bu kuralları belirlerken ve uyulmadığında neler olabileceği konularında
fikirlerimizi paylaştık. Bu yıl hangi kurallara daha çok ihtiyaç duyduğumuzu
birlikte belirledik. Sınıfımızla ilgili pek çok konuda birlikte karar aldığımızı
fark ettik.
  Birlikte aldığımız kararlardan biri de sınıf temsilcimizi ve sınıf başkanımızı
seçmekti. Bu seçimler sırasında kapalı oylama ve açık oylama kavramlarını
öğrendik ve uyguladık. Bu süreçte bilinçli seçmen nasıl olunur, konusu
üzerinde de tartıştık. Bu öğrendiklerimizi okul başkanımızı seçmek için de
kullandık.

HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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KÜÇÜK ELLER DÜNYA’YI DEĞİŞTİRİR
 

  Kendi eşyalarımızı kullanırken çoğumuz çok özenli davranıyorduk. Peki,
okul kaynakları ve eşyaları söz konusu olunca nasıl davranıyorduk? Bu
konuda biraz düşünüp kendimizi değerlendirdik. Ortak kullanmamız
gereken eşyalar için de kendi eşyalarımıza gösterdiğimiz özeni
göstermemiz gerektiği sonucuna vardık. 
  Elektrik, su, temizlik malzemeleri ile okula ait ders araç gereçlerinin
kullanımında neden özenli davranmamız gerektiği ve nasıl tasarruf
yapabileceğimiz üzerinde fikirlerimizi paylaştık. 
Ardından gruplara ayrılarak, kaynakların doğru kullanımı ile ilgili sloganlar
oluşturduk. Oluşturduğumuz sloganlarımızı arkadaşlarımızla paylaştık,
neden bu sloganları seçtiğimizi açıkladık.
  Öğretmenimiz, “Küçük Eller Dünya’yı Değiştirir” projemizin isminin, bizim
yapacağımız bu çalışmalardan ve duyarlılığımızdan geldiğini söyleyince
kendimizle gurur duyduk. Bunu da duyunca, “Okulun kaynaklarını ve
eşyalarını özenli kullanıyor muyum?” sorusunu bir kez daha düşündük ve
kendimizi değerlendirdik.

HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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TÜM BAYRAMLARIMIZIN GÜVENCESİ CUMHURİYET BAYRAMI’MIZ
 

   Atatürk’ün; 19 Mayıs 1919’da Samsun şehrimizde Kurtuluş Savaşı’mızı
başlattığını, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığını, 30
Ağustos 1922’de yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğunu ve 29 Ekim
1923’te cumhuriyeti ilan ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizi
kurduğunu; bunun için her yıl 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29
Ekim’de millî bayramlarımızı kutladığımız daha iyi anladık.
   Milli bayramlarımızın birlik ve beraberliğimiz için çok önemli olduğunu,
Cumhuriyet Bayramı’mızın ise tüm bayramlarımızın güvencesi olduğunu
fark ettik.
   “Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk?” ve “Cumhuriyet Bize Neler Getirdi?”
konulu ppt sunumlarını izledik. Sunumlar sırasında kendi fikirlerimizi de
dile getirdik. Özellikle cumhuriyetle gelen yenilikler yapılmasaydı,
hayatımızda ne gibi değişiklikler olacağı konularında tartıştık.
   Cumhuriyet şarkımız la cumhuriyetin insanlara uygarca ve çağdaş
yaşam, mutluluk, birlik ve beraberlik, özgürlük sağladığını tekrar ettik.
Cumhuriyetimiz için durmadan, yılmadan koşacağımıza bir kez daha söz
verdik.

 
 

HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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ÖLÜMSÜZ FİKİRLERİ OLAN BÜYÜK BİR LİDER… ATA’MIZ…
 

Ülkemizde ve pek çok başka ülkede her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında
Atatürk Haftası, 10 Kasım günü ise Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri
gerçekleştirildiğini öğrendik.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü’nün, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te
yaşamını yitiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk
Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına her yıl tutulan ulusal
yas olduğunu öğrendik. Bu günde Türkiye Büyük Millet Meclisi binası
önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış
temsilciliklerindeki bayrakların, yas göstergesi olarak yarıya indirildiğini,
Anıtkabir'de bulunan bayrakların diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya
indirilmediğini öğrendik. 
Bu yılki 10 Kasım etkinliklerinde ikinci sınıflar olarak bizler görevliydik. Çok
heyecanla Ata’mıza olan saygımızı göstermek istedik. Tam da onun istediği
gibi çok çalıştık ve yine Ata’mızın istediği gibi birlik ve beraberliğimizi
göstermek için tüm okul birlikte bir oratoryo hazırladık ve sunduk.
Hafta boyunca Atatürk ile ilgili filmler, hayatı ile ilgili sunular izledik.
Bilgilerimizi gözden geçirdik. Ara tatilimizde Ata’mızla ilgili anıları araştırıp,
döndüğümüzde sunumlar yapacağımız için şimdiden heyecanlıyız. Bakalım
arkadaşlarım hangi anıları, nasıl sunacak?

 
 

HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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BİR FORMATTAN DİĞERİNE TRANSFER ETME BECERİMİZİ NASIL
GELİŞTİRDİK?

 
  Öğretmenimiz bize, “Sınıfımızdaki öğrencilerin futbol, basketbol ve voleybol
sporlarından en çok hangisini oynamayı tercih ettiklerini belirlemek istesek ne
yaparız?” sorusunu sordu. Cevap oldukça basitti aslında. Tabi ki bunu
kendilerine sormalıydık, yani bize… Meğer bu verdiğimiz cevapların hepsi birer
veri, yaptığımız iş de veri toplamakmış.
  Hepimiz cevaplarımızı kâğıtlara yazdık ve tahtaya, her spor için alt alta
yapıştırdık. Meğer bu şekilde topladığımız verileri nesne grafiği şeklinde ifade
etmişiz. Nesne grafiğinde gerçek nesnelerin kullanıldığını öğrendik ve
grafiğimizi bir de birim küplerimizle oluşturduk.
  Verileri nesne grafiği dışında şekil grafiği ile de gösterebileceğimizi, daha
birçok farklı grafik türü olduğunu, bunları da ilerleyen sınıflarda ele alacağımızı
öğrendik.
  

MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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MATEMATİK
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   Hepsinin ortak noktası ise şunlardı: Her grafiğin bir adı olmalıymış, grafiklerdeki
eksenlere de isimler vermeliymişiz.
Grafikleri birbirine çevirebildiğimiz gibi bu verileri çetele tablosunda veya sıklık
tablosunda da gösterebilirmişiz ve başlıkları hepsinde aynı olmalıymış. Oyunlar
oynarken ne de çok şey öğrenmişiz…

   Birkaç hafta sonra öğretmenimiz, bu konu ile ilgili ilginç bir görev verdi bizlere. 2.-3.
ve 4. sınıftaki öğrencilerin en çok hangi tür kitapları okumaktan hoşlandıkları ile ilgili
veriler toplamamızı ve bunları çetele ve sıklık tablosunda gösterdikten sonra şekil
grafiğini oluşturmamızı istedi. Diğer sınıflardaki arkadaşlarımızdan veri toplamak çok
eğlenceli oldu. Bu görevleri yerine getirdikten sonra, topladığımız veriler ile ilgili
sorulara yanıtlar aradık. Eğlenceli yeni görevlerde buluşmayı dört gözle bekliyoruz…



MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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YENİ BİLGİLER VE BECERİLER EDİNİRKEN ÖNCEKİLERİ DE UNUTMUYORUZ
 

  Yeni bilgiler öğrenmek, çok eğlenceli olsa da önceden öğrendiğimiz bilgileri de
unutmamalıydık. Öğrendiğimiz her bilgiyi, yeni bilgilerimizi inşa ederken kullanmaya
hep özen gösterdik. Bunlardan biri de problem çözümlerinde bar grafiklerini
kullanmak. Fark ettik ki, bir problemi çözerken doğru bir bar grafiği
oluşturduğumuzda, aslında problemi de zihinsel olarak çözmüş oluyorduk.
Anlayacağınız bu konuda çalışmaya devam…



İŞLEMLERLE İLGİLİ SUNULAN VERİ YA DA DURUMDAN MANTIĞA DAYALI
ÇIKARIMLAR YAPIYORUZ

 
     Öğretmenimizin problem durumu olarak sunduğu hikayedeki soruyu çözebilmek
için hangi işlemi yapmamız gerektiğini bulmamız gerekiyordu. Bunun için işlemle ilgili
sunulan durum hakkında mantığa dayalı çıkarımlar yapmamız gerekiyormuş.
Çıkarımlar doğrultusunda hangi işlemi kullanmamız gerektiğini anlayabilirmişiz. Tüm
bunları öğrendikten sonra adım adım toplama işlemi becerisi gerektiren etkinlikler
yaptık.

    İlk olarak problem durumunda geçen sayıları onluk ve birlik bloklarla modelledik ve
bunları bir araya getirdik. Ardından problemde geçen sayıları çözümlenmiş şekliyle
yazdık ve bunları topladık. Sonra çözümlemede yapılanları işlemle gösterdik.
     
      Toplama işlemi etkinliklerimizi, problemler çerçevesinde çözmeye özen gösterdik.
Böylelikle bir yandan problem çözme becerilerimiz arttırdık, diğer yandan matematiği
yaşamla daha kolay ilişkilendirebildik.

MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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İZMİR FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ 
MEDYA KÜTÜPHANESİ'NE KAYIT 

INSCRİPTİON À LA MÉDİATHÈQUE 
DE L’INSTİTUT FRANÇAİS DE TURQUİE À IZMİR 

Fransız Kültür Merkezi ile ortaklığımız çerçevesinde öğrenciler Fransız kültüünü
keşfetmek ve faydalanmak, eğlenceli etkinliklere katılarak öğrendikleri Fransızcayı
kullanmak ve kütüphane üyeliği aracılığıyla Fransızca becerilerini geliştirmek için
medya kütüphanesine ve Culturethèque'e kayıt olmuşlardır.
Çalışma saatleri : Pazartesi ve perşembe : 09.30-13.00 ve 14.00-18.30 / Salı ve
çarşamba : 09.30-13.00 ve 14.00-19.15 / Cumartesi : 09.00-17.00
Adres : Cumhuriyet Bul. N°153 Alsancak
15 Aralık'ta Noel Pazarı için öğrencilerimizle Fransız Kültür Merkezinde Noel
pazarında buluşacağız

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Institut, les élèves sont inscrits à sa
médiathèque et à Culturethèque afin de découvrir et profiter de la production culturelle
française, pratiquer leur français en participant à des activités ludiques et se
perfectionner en français grâce à la bibliothèque de l’apprenant.
Horaires: Lundi et jeudi : 09h30-13h00 et 14h00-18h30 / Mardi et mercredi : 09h30-
13h00 et 14h00-19h15 / Samedi : 09h00-17h00.
Adresse: Cumhuriyet Bul. N°153 Alsancak
Sortie avec les élèves le 15 décembre pour le Marché de Noël 

TIKLAYINIZ

https://www.culturetheque.com/TUR/


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 

KİTAP OKUMA / LECTURE ALBUMS

kitabımızla günlük yaşamda kullanılan kelimeleri öğrenmeye
başladık.
Pour appréhender le vocabulaire de la vie quotidienne !

ŞARKILAR / CHANSONS

Fransızca şarkılar dinliyoruz, söylüyoruz ve öğreniyoruz !
Écoutons, chantons et apprenons le français !
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https://www.youtube.com/watch?v=npniUd2M_vI&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=YkFXGlHCn_o


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 

DÜNYAYI VE FRANSIZCAYI KEŞFETMEK
DÉCOUVERTE DU MONDE ET DU FRANÇAİS

Öğrenmiş olduğumuz ne kadar çok
kelime varmış !
Yer edatları
Hava durumu
Alfabe
Köy ve şehir hayatı

Que de vocabulaire déjà appris !
Les prépositions de lieux 
La météo
L'alphabet
La campagne / La ville

FRANSIZCA SESLER / SONS DU FRANÇAIS

[o]
[e] / [é]
[u] / [ou]
[on]
[ch] 
[f]
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FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 

MATEMATİK  / MATHÉMATİQUES

30’a kadar sayabiliyorlar.
Ils savent compter en français jusqu’à 30.

SÖZLÜ ANLATIM / PRODUCTION ORALE

YAZILI ANLATIM / PRODUCTION ÉCRITE

Öğrenciler kendilerini sözel tanıtabiliyorlar!
Les élèves savent se présenter.

Öğrenciler renk kodları aracılığıyla cümleler
kurmaya başladılar!
Les élèves commencent à construire des
phrases grâce à des codes en couleur.
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FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 

AKTİVİTE  / ACTİVİTÉ

Tat Haftası kapsamında lezzetleri öğrendik, Türk ve Fransız kahvaltılarını
karşılaştırdık. 
À l’occasion de la Semaine du Goût, nous avons appris les saveurs et nous avons
comparé les petits-déjeuners français et turc ! 

TAT HAFTASI / SEMAINE DU GOÛT
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BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN
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‘Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle
bağlanmak ve onu vatan görevi yapmak gerekir’ diyen Mustafa  Kemal Atatürk’ün izinden giderek  sporu seven ve

benimseyen öğrenciler yetiştirmek ilk hedefimizdir .Öğrencilerimiz ile eylül, ekim ve kasım ayları boyunca
yaptığımız çalışmalarımız;

 
Beden eğitimi derslerinde ve ders dışı çalışmalarda düzeni sağlamak ders ve organizasyonu kolaylaştırmak için
düzen alıştırmalarının bilinmesi ve kullanılması şarttır. Bizlerde derslerimizde ilk olarak rahat hazır ol duruşları

sıralanma ve dizilişler (tekli boy sırası ikişerli tören sıraları) yürüyüş ve koşu çalışmaları yaptık.
 

Temel hareket becerilerimiz olan yürüme sekme koşma sıçrama çalışmalarımızı bir noktadan başka bir noktaya
vücut dengesini sağlayarak çeşitli çalışmalar ile desteklenerek yapıldı.

 
Büyük kas grubu gelişiminde destek sağlayan kaba nesne kontrolü (fırlatma ,yakalama, yuvarlama,atma vb)

çalışmaları yapıldı.
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Öğrencilerimizin fiziksel özelliklerini ve gelişimlerini takip ettiğimiz ve kendi fiziksel
özelliklerine uygun sporu bulmalarına destek verdiğimiz performans testlerimiz için ilk
verilerimiz olan boy ve kilo ölçümlerimizi okul hemşiremizin desteği ile gerçekleştirdik.

Öğrencilerimizin okula ve arkadaşlarına alışmalarını ve kaynaşmalarını sağlayan öğle arası
etkinlikleri düzenledik.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırmak, atletizm sporunu tanımak ve
yaygınlaştırmak, öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak amacı ile okulumuzda her yıl

gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Cumhuriyet Koşusu sınıf içi çalışmalarımzın ardından
finalistlerimizi belirledik.Finale kalan öğrencilerimiz arkadaşlarının destekleri ile öğle arası
sınıflararası yarışlarını tamamladı ve ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul töreninde

takdim edildi.



BEDEN EĞİTİMİ VE
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Öğrencilerimizin farklı spor branşlarını tanımaları ve deneyimleyebilmeleri
için okul içerisinde ve okul dışında yaptığımız etkinlikler kapsamında Power Kids Cimnastik

Kulübünü okulumuzda misafir ettik.



Enerji Tasarrufu 

Enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda
farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amacıyla ‘’enerji
tasarrufu’ ’konusunda beyin fırtınası yaptık öğrencilerimizle. Temiz ve
yenilenebilir enerji kaynaklarını biliyormuyuz ? Bize düşen görevler neler?
Sorularını gözden geçirdik.
Bu etkinliğimizle öğrencilerimiz, hayal dünyalarını göz önüne serdikleri
renkli resimleriyle günümüzün en önemli konularından olan enerji
tasarrufuna dikkat çekmiş oldular.   

GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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CUHURİYETİM ÖZGÜR ÇOCUKLARI

Cumhuriyetimizin 99. Yılını kutladığımız Ekim ayında öğrencilerimiz
Cumhuriyet ne demek? Sorusuyla birlikte cumhuriyetin Gülen yüzleri olarak
atamızın emanetine nasıl sahip çıktıklarını resimleriyle ifade ettiler. 

Ayrıca Türkiye'nin uluslar arası alanda tanınmış ilk sanatçılarından birisi ve
Cumhuriyet döneminin sanat simgelerinden olan ilk Türk kadın opera
sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy’u tanıdık. Eserlerini ve hayatını
öğrendiğimiz sanatçının resimlerinden ilham olarak resimler yaptılar . 

GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

2.SINIFLAR                                                     EYLÜL 2022 -KASIM 2022



2.SINIFLAR                                                      EYLÜL 2022 - KASIM 2022

 
 
 

♫ 2021/2022 Eğitim Öğretim yılında okul korosu “Neşeli Sesler”de yer alan
öğrencilerle açılış töreninde canlı performans sergilendi,

♫ İstiklal Marşını anlam ve önemine uygun olarak pekiştirerek söylendi,
♫ Okul Marşımızı tekrar edilerek çalışıldı,

♫ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yönelik olarak daha önce öğrenmiş oldukları
“Sonsuza” şarkısının sadeleştirilmiş bando vuruşları öğrenilerek davul ve

trampetle eşlik edildi,
♫ “Cumhuriyet Güneşi” isimli şarkı öğrenilerek bireysel ve toplu olarak söylendi,

♫ ORFF çalışmalarına uygun olarak dikkat sürelerini ve yaratıcılıklarını arttırıcı
oyunlar geliştirmelerine olanak sağlanarak grup çalışması şeklinde oynandı, 

♫ Müzikli oyunlar eşliğinde canlandırma çalışmaları yapıldı,
♫ Atatürk’ü Anma haftası kapsamında “Biz ATATÜRK’üz” ve “10 Kasım Gelince”

isimli  şarkılar öğrenilerek bireysel ve toplu olarak seslendirildi,
♫ Programımız kapsamında derslerde enstrüman çalmak isteyen ya da bireysel

şarkı söylemek isteyen öğrencilerimiz arkadaşlarına ders içi minik dinletiler
yaptılar,

♫ Ukulele Kulübünü seçen öğrencilerle ukulele çalışmalarına başlandı; genel
vuruşlar ve Do Majör, Fa Majör akorları öğrenilerek tek ve çift akorlu şarkı

çalışmaları yapıldı,
♫ Ders içi çalışmalarla yapılan seçmeler doğrultusunda belirlenen öğrencilerle okul
koromuz “Neşeli Sesler” çalışmalarına başlandı; koro 29 Ekim cumhuriyet Bayramı

Töreninde canlı performans sergiledi.
 
 
 
 

MÜZİK
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

Öğrencilerimiz ile drama derslerimizde ilk olarak drama dersinin tanıtılması
kapsamında derste neler yapacağımızı konuştuk. Daha sonra öğrencilerimize
Drama dersinde uyulması gereken kurallar konusunda etkinlikler yaptık. Kurallar
neden var? Kurallar neden önemli? Sorularından yola çıkarak canlandırmalar
yaptık. Bu canlandırmalardan sonra aradığımız yanıtlara değerlendirme
aşamasında çemberde ulaştık. 

YARATICI DRAMA
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Derslerimizde çeşitli, eğitsel, kurgusal, stratejik oyunlar oynadık. Oyun demek
eğlence demek olsa da aynı zamanda oyunlarda kurallara da ihtiyacımız
olduğunun farkına vardır. Yaptığımız çalışmalarda, oyunlarda ve canlandırmalarda
grup çalışmalarının çok önemli ve kaçınılmaz olduğunu fark ettik. Çünkü tek
başına oyun oynanmadığını, canlandırmalar yapsak da grupça yaptıklarımızın
daha eğlenceli olduğunu keşfettik. 

YARATICI DRAMA
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Drama dersinde mekân algısı oldukça önemli bir yer tutar. Bulunduğumuz mekânı
tanımak yapacağımız çalışmalar açısından önemlidir. Bu yüzden drama
sınıfımızdan başlayarak sınıfımızı, okulumuzu tanımak adına kroki çalışmasından
yararlanarak, etkinlikler yapıp farklı mekânlarda canlandırma ve roller üzerine
çalışmalar yaptık. 

YARATICI DRAMA
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Öğrenc�ler�m�z�n okula uyum süreçler�n� kolaylaştırmak, arkadaşları �le b�rl�kte

oynamalarını ve paylaşmalarını sağlamak amacıyla 16 Eylül 2022 Cuma günü

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

sınıf arkadaşları �le bahçem�zde key�fl� b�r öğlen yemeğ� y�yerek öğrenc�ler

gününün tadını çıkardılar. 

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 2.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
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PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 
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O K U L  K U R A L L A R I M I Z

2.sınıf öğrenc�ler�m�ze  okul ve sınıf kuralları �le

�lg�l� farkındalık kazandırmaya yönel�k

b�lg�lend�rme rehberl�k serv�s� tarafından

yapılmış ve öğrenc�ler�m�z desteklenm�şt�r. 

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

O T O K O N T R O L

2.sınıf öğrenc�ler�m�zle okul kültürüne ve okul /

sınıf kurallarına uyumlarını desteklemek adına

sınıf ve branş öğretmenler�m�z�n �şb�rl�ğ�nde

otokontol çalışmalarını yürüttük. 

2. 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. 
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Öğrenc�ler�m�z arasında b�r okul ruhu

oluşturmak ve ortak b�r b�l�nç yaşatmak, okul

�ç� sosyal �l�şk�ler� gel�şt�rmek,  büyük ve

küçük sınıflar arasında poz�t�f okul �kl�m� ve

kültürü oluşumuna katkı sağlamak,

sorumluluk ve paylaşma b�l�nc�n�n

desteklenmes� amacıyla uzun yıllardır

okulumuzda rehberl�k serv�s�n�n önderl�ğ�nde

gerçekleşt�r�len Abla-Ağabey-Kardeş

Programı çalışmalarımızın �lk�  Görsel

Sanatlar zümres� �şb�rl�ğ�nde,

öğrenc�ler�m�z�n abla-ağabeyler� �le b�rl�kte 

 değer çalışmalarımıza yönel�k af�ş

çalışmaları hazırlamaları �le

gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

A Ğ A B E Y - A B L A - K A R D E Ş  P R O G R A M I   
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D E Ğ E R  E Ğ İ T İ M İ  P R O G R A M I   
Değer Eğ�t�m Programı,  “Çocukların ve

gençler�n poz�t�f değerler� keşfed�p

gel�şt�rmeler� ve kend� potans�yeller�ne göre

�lerlemeler�  ve �nsan �l�şk�ler�nde sevg�, saygı,

dürüstlük, karşılıklı güven, hoşgörü, �şb�rl�ğ�,

barış kültürünü esas alan b�r öğrenme ortamı

yaratılmasına katkı sağlamak �ç�n

oluşturulmuştur. 

Değer Eğ�t�m�, okulumuzda 2012-2013 öğret�m

yılından bu yana Unesco değerler l�stes� temel

alınarak yapılmaktadır.  "Değer Eğ�t�m

Programı" kapsamında bu yıl tüm sev�yeler �ç�n

çalışılacak değer "İşb�rl�ğ�" olarak bel�rlenm�şt�r. 



PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 
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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. B�reysel vel� -

öğrenc� görüşmeler� �ht�yaçlar doğrultusunda devam

etm�şt�r.

O L U M L U  İ L E T İ Ş İ M  V E  O L U M L U
D A V R A N I Ş  G E L İ Ş T İ R M E

2.sınıf vel�ler�m�z �ç�n "Olumlu İlet�ş�m ve Olumlu Davranış Gel�şt�rme"

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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