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TÜRKÇE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

İSTİKLAL MARŞI’MIZ…
   Her bayrak töreninde söylediğimiz İstiklal Marşı’mızı bir kez de videolar
üzerinden izletilmiş, öğrencilerin duygularını ifade etmeleri sağlanmıştır.
Marşımızı kimin yazdığı, kimin bestelediği, kaç kıta, kaç mısra olduğu gibi
temel bilgiler üzerinde durulmuş, ezbere okuma çalışmaları yapılmıştır. Bu
alandaki çalışmalarımıza sene sonuna kadar devam edilecektir.
İstiklal Marşı’mızda geçen “şafak, sancak, ocak, çehre, hilal, istiklal”
sözcüklerinin anlamları sözlükten buldurulmuş, anlamları üzerinde
tartışmalar gerçekleştirilmiş ve en sonunda da resimleme çalışmaları
yaptırılmıştır. Bu çalışmaları yaparken öğrencilerimizin çok duygulandıkları
gözlemlenmiştir.
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TÜRKÇE
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YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARI: GRUPÇA YAZMAK VE
CANLANDIRMAK

   Bir hikâyenin, “Çok eskiden bir ülkede müzikten hoşlanmayan bir kralın
müzik aletlerini toplatması, müzik yapılmasına engel olması, fakat bir süre
sonra bu kararından vazgeçmesi” şeklinde bir bölümü verilmiştir.
Öğrencilerimiz, grup çalışması şeklinde bu hikâyeyi tamamlamışlardır.
Tamamladıkları hikâyenin canlandırma çalışmalarını yapmışlar v e
birbirlerine sunma fırsatı yakalamışlardır. 
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TÜRKÇE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE EL ELE
   Uluslararası Eko Okullar Programı kapsamında İzmir Büyükşehir
Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğünden Saygın Yörük,
öğrencilerimizle buluşarak denizlerimizi temiz tutmanın önemi hakkında
bilgiler vermiş ve ardından “Hayalimdeki Deniz” çizim atölyesi
gerçekleştirilmiştir. En iyi temizlemenin, aslında hiç kirletmemek olduğunun
farkında olan duyarlı öğrencilerimiz, kendilerine verilen bilgiler ışığında
çalışmaları tamamlamışlardır.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE EL ELE
   “Hayalimdeki Deniz” çizim atölyesinde yapılan çalışmaları Eko-Okul
panosunda sergilemişlerdir.

 

 



SAĞLIKLA İLGİLİ MESLEKLER
  Sağlık sorunu yaşandığında hangi sağlık kuruluşlarına gidileceği ve hangi
durumlarda hangi sağlık çalışanlarından destek alınabileceği ile ilgili
tartışma etkinlikleri gerçekleştirilmiş ve bu alandaki çeşitli meslek
gruplarından kişilerle yapılmış röportajların olduğu videolar izletilmiştir. 
  Çeşitli sağlık çalışanlarının yaptıkları işler ve bu sağlık çalışanlarının
olmadığı durumlarda neler olabileceğini araştırmaları istenmiştir.
Araştırmaların sonucunda, öğrenilen konular ile ilgili drama çalışmaları
yaptırılmıştır.

HAYAT BİLGİSİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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BİLİM DERSİ ETKİNLİKLERİ
   Bilim dersinde, öğrencilerimizin en hoşuna giden deneylerden bazıları
“Düşmeyen Kâğıt” ve “Kim Daha Hızlı?” deneyleri olmuştur.
“Düşmeyen Kâğıt”  deneyinde ağzı kâğıtla kapalı, içi su dolu ve ters duran
bir bardak gösterilmiş, bardaktaki suyun neden dökülmediği, kâğıdın
bardaktan neden ayrılmadığı, yer çekimine nasıl karşı geldiği gibi sorular
üzerinde tartışılmış, açık hava basıncı konusu hissettirilmeye çalışılmıştır.
Tartışmalar sonucunda deneyin her öğrenci tarafından yapılması
sağlanmıştır.
   “Kim Daha Hızlı?” deneyinde ise “Sizce farklı sıcaklıklardaki sulara gıda
boyası damlatsak görüntüleri nasıl olur?” sorusu yöneltilmiş, düşüncelerini
çizimle ifade etmeleri istenmiştir. Ardından sıcak, ılık ve soğuk su bulunan
beherlere gıda boyası damlatılmış, bu sefer de gözlemlerini çizmeleri
istenmiştir. Sonunda tahminleri ve gözlemleri arasındaki farklar üzerinde
tartışılmıştır. Isınan maddelerin enerjilerinin arttığı, dolayısıyla sıcak suya
giren gıda boyasının da daha hızlı hareket ettiği ve suyun içinde daha hızlı
dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

 
 

HAYAT BİLGİSİ
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EKO OKULLAR PROJESİ KAPSAMINDA DA DENEYLER YAPMAYA
DEVAM ETTİK

   Eko Okullar Projesinde “Su” konusunda çalışmalar yapılmaya devam
edilmiştir. Bu çalışmaların içinde çeşitli deneylere de yer verilmiştir.
Bunlardan biri de “Vazodaki Su Nereye Gidiyor?” deneyidir. 
   

 

HAYAT BİLGİSİ
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EKO OKULLAR PROJESİ KAPSAMINDA DA DENEYLER YAPMAYA
DEVAM ETTİK

 
   Deney öncesinde “Su Yaşamdır” konulu zihin haritaları yaptırılmıştır.
Ardından 4 farklı renk gıda boyası ile renklendirilmiş su dolu beherler içine
beyaz renkli karanfiller konmuş ve birkaç hafta boyunca gözlemlerde
bulunmaları sağlanmıştır. Gözlemleri sonucunda, çiçeklerin suyu nasıl
kullandığı üzerine çıkarımlarda bulunmaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

HAYAT BİLGİSİ
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ONLUK BOZARAK ÇIKARMA MI?
   Toplama işleminde eldeli işlem yapmayı öğrenen öğrencilerimiz, onluk
bozarak çıkarmayı da materyaller ve oyunlarla öğrenmeye devam etmişlerdir.
En çok da dramalar sırasında eğlendikleri gözlenmiştir. 

MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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ONLUK BOZARAK ÇIKARMA MI?
   Ardından, zihinden işlem yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak çeşitli
stratejiler üzerinde çalışılmıştır. En yakın onluğa yuvarlayarak tahmin etme,
onlukların farkını alma, onluk ve birliklerine ayırma, zıplama, eşit artır-eşit azalt
stratejileri, bu sınıf seviyesinde öğrendiğimiz stratejiler arasında yer almıştır.

MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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ONLUK BOZARAK ÇIKARMA MI?
   Toplamayı ve çıkarmayı kendi içinde iyice anladıktan sonra toplama ve
çıkarma ilişkisi üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar daha çok işlem
bazında gerçekleştirilmiş, problemler üzerinde çalışılmaya ikinci dönem
itibariyle geçilmesi planlanmıştır. 

MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 

HİKAYE 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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L'automne grelotte
TIKLANIYIZ

https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/LautomneGrelotte2A.mp4
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/LautomneGrelotte2B.mp4


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

DÜNYAYI VE FRANSIZCAYI KEŞFETMEK
DÉCOUVERTE DU MONDE ET DU FRANÇAİS

Yüz ve vücudun bölümlerini
öğrendik.
Nous avons appris les parties
du corps et du visage.

FRANSIZCA SESLER / SONS DU FRANÇAIS

[an / en]
[è/ê/ai/ei] / [é]
[oi] 
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Mevsimleri, kıyafetleri ve mevsimlere uygun yiyecekleri öğrendik.
Nous avons appris les saisons, la météo, les activités, les vêtements et
la nourriture en fonction des 4 saisons. 

İsimlerin eril ve dişil hallerini öğrendik.
Nous avons appris le masculin et le féminin des noms.



FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 

MATEMATİK  / MATHÉMATİQUES

50’a kadar sayabiliyoruz.
Nous savons compter en français jusqu’à 50.

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM  
PRODUCTION ORALE ET PRODUCTION ÉCRITE

Aile bireyleri hakkında nasıl konuşulacağını biliyoruz.
Nous savons parler de la famille. 
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https://www.youtube.com/watch?v=wlYqz2unHKc


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 

ARALIK : NOEL AYI /  DÉCEMBRE : MOİS DE NOËL
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HİKAYE OKUMA / LECTURE ALBUM

ŞARKILAR / CHANSONS

Aralık ayında yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutladık. Mutlu Noeller !
Au mois de décembre, nous avons célébré Noël à travers diverses activités. Joyeux Noël !

https://www.youtube.com/watch?v=qD0Rg4URq_I
https://www.youtube.com/watch?v=5VpDBtEJeKI


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 

ARALIK : NOEL AYI / DÉCEMBRE : MOİS DE NOËL
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FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ GEZİSİ  
SORTIE À L'INSTITUT FRANÇAIS

Kütüphaneden ödünç kitap alma
Noel pazarı gezisi
Sinemada Noel temalı film gösterimi
Kütüphane sorumlusu Nathalie ile tanışma ve masal anlatımı

Emprunt à la médiathèque
Visite du marché de Noël
Visionnage de dessins animés dans la salle de cinéma
Rencontre avec Nathalie, la médiathécaire pour une lecture de conte

Fransız Kültür Merkezi ile işbirliğimiz kapsamında 15 Aralık'ta FKM'yi birçok
etkinlik gerçekleştirmek için ziyaret ettik. 

Ve tabiki Noel Baba ile Noel Anne ile tanıştık.
Dans le cadre de notre partenariat avec l’Institut français, nous nous sommes rendus
à l’Institut le 15 décembre pour y faire beaucoup d’activités : 

Et bien sûr, nous avons rencontré le Père Noël et la Mère Noël !



FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

ARALIK : NOEL AYI /  DÉCEMBRE : MOİS DE NOËL
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Kütüphaneden ödünç kitap alma
Emprunt à la médiathèque, 

Noel pazarı gezisi
Visite du Marché de Noël

Sinemada Noel temalı film
gösterimi
Visionnage de dessins animés de
Noël dans la salle de cinéma

Masal anlatımı
Lecture de conte

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ GEZİSİ  
SORTIE À L'INSTITUT FRANÇAIS



FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 

ARALIK : NOEL AYI /  DÉCEMBRE : MOİS DE NOËL
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FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİNDE KORO DİNLETİSİ  
CHORALE À L'INSTITUT FRANÇAIS

Fransız Kültür Merkezi’nin bahçesinde iki tane fransızca Noel şarkısı
seslendirdik.
FKM gezimizin videosunu izleyin ve koromuzu keşfedin!
Nous avons également chanté tous ensemble deux chansons françaises de Noël
dans le jardin de l’Institut.
Regardez la vidéo de notre sortie à l’Institut français et découvrez notre chorale  ! 

https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/2-Noel.mp4


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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NOEL ATÖLYELERİ
ATELIERS DE NOËL

1. ve 2. seviye öğrencilerimizle Noel atölyelerimiz videomuzu izleyiniz !
Regardez la vidéo qui présente nos ateliers de Noël avec les élèves du niveau 1 et 2 !

Noel oyunu
Jeu de l'oie de Noël

Noel Baba figürü yapımı 
Conception de la tête du Papa Noël

Noel Baba'nın ziyareti 
Visite du Père Noël

Noel tombalası 
Loto de Noël

https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/noel/1-2.mp4


AYIN RESSAMI :VİNCENT VAN GOGH
 

Bu ay ki sanat  etkinliğimizde ,eğlenceli sunumumuzla    Hollandalı ressam Van
Gogh’u tanımaya çalıştık . 

Kısa ve trajik  hayatındaki değişimleri öğrendiğimiz ressamın  ,renklerini ve fırça
kullanımındaki  coşkusunu gözlemledik.   Öğrencilerimiz kendi hayal dünyalarında  
yeniden yorumladıkları renkli  çalışmalar ile  teknik bilgileri birleştirerek çok güzel

ürünler ortaya koydular .İlk etkinlik Ayçiçekleri diğeri İrislerdi . 

GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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.
  Diğer bir  etkinliğimizde

ise Van Gogh'un
sandalyesindeki  
basit ,detaysız ve

sadeliğin anlatımını
inceleyerek  kullandığı

perspektf ile resimlemeye
çalıştık.



BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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   Beden eğitimi derslerindeki hedefimiz hareket yolu ile gelişim ve eğilimlerini
sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına
yardımcı olmaktır.
    Bu yaş grubundaki çocuklarımızın yürüme, koşma, sıçrama, nesneleri eliyle
fırlatma ve yakala gibi temel fiziksel becerilerini kazanmaları gerekir. Aynı
zamanda büyük ve küçük motor kas gelişimi bu dönemlerde gerçekleşir. Bu
kazanımların edinilmesi beden eğitimi dersi ile mümkün olur. Bizlerde bu
çalışmalarımızı oyun temelli programlarımızla gerçekleştirdik.



BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

2.SINIFLAR                                                      ARALIK  2022 - OCAK 2023

  Oyun temelli programlarımızla yürüme, koşma, sıçrama, nesneleri eliyle fırlatma ve
yakalama çalışmalarımızı ile çocuklarımızın küçük ve büyük motor kas gelişimini
destekledik.



BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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    Çeşitli spor dallarını temel olarak tanıyabilir olgunluğa erişmiş öğrencilerimizin bu
sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinlikler yaptık.



BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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Tüm spor dallarının temeli kabul edilen cimnastik çalışmalarımıza da ağırlık verdik.



BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

2.SINIFLAR                                                      ARALIK  2022 - OCAK 2023

     Öğrencilerimizin farklı spor branşlarını tanımaları ve deneyimlemeleri amacı ile
her yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde bu dönem ARKAS spor Kulübü genç
Erkek takımı ve antrenörleri okulumuzu ziyaret etti. Yaptıkları gösteri maçının
ardından öğrencilerimiz ile bir araya gelerek hem sorularını cevapladı  hem de
deneyimlemelerine yardımcı oldular.



♫ Çocuk şarkıları yazan Türk besteciler kazanımına uygun olarak BARIŞ MANÇO’ nun hayatı
ve eserleri öğrenildi, 

♫ Yaratıcılık, dikkat, müziksel hafıza güçlendirme amaçlı ORFF çalışmaları yapıldı,
♫ Şarkılı oyunlar oynandı,

♫ Konuşmalarımızdaki uzun ve kısa heceleri ayırt etme çalışmaları yapıldı,
♫ Çeşitli doğaçlama vücut hareketleriyle oyun müziklerine eşlik edildi,

♫ Duydukları ince ve kalın sesleri ayırt etme çalışmaları yapıldı,
♫ Birlikte şarkı söylerken uyulması gereken kurallar belirlendi ve uygulandı,

♫ Farklı türlerde müzikler dinlenerek müzik beğeni ve kültürlerini geliştirici çalışmalar
yapıldı,

 ♫ Öğrenilen şarkılara uygun ritim kalıplarıyla ve ritim çalgılarıyla eşlik edildi,
♫ Müzik yazısı çalışmalarına başlandı; dizek ve sol anahtarı kavramları öğrenildi, yazma

çalışmaları yapıldı,
♫ Canlı piyano eşliğinde bireysel ve grupolarak şarkılar seslendirildi,

♫ Enstrüman dersi alan öğrenciler sınıf içi minik dinletiler yaptılar,
♫ Ukulele kulübünde bulunan öğrenciler DO MAJÖR, SOL MAJÖR ve FA MAJÖR akorlarını

öğrenerek bireysel ve toplu olarak üç akorlu şarkılar çalmaya, söylemeye başladılar,
♫ Okul korosu NEŞELİ SESLERde yer alan öğrenciler, ukulele çalışmalarında ileri seviyeye

geçen öğrenciler ve farklı enstrümanlar çalan öğrenciler NOEL KONSERLERİnde canlı
performans gösterdiler,

♫ Bu dönem 7.sini düzenlemiş olduğumuz SİHİRLİ SESLER & SİHİRLİ PARMAKLAR
paylaşım konserlerimize enstrüman ya da şarkılarıyla yoğun ilgi ve katılım gösterdiler

MÜZİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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    Oyun oynamanın keyfiyle öğrenciler öğrenmeye ve yaratıcılığa daha da
açık hale gelirler. Oyunların doğrusu ya da yanlışı yoktur. Bundan dolayı
öğrenciler oyun oynarken özgürleşir, yaratıcılıkları artar ve
mekanikleşmez. Derslerimizde oynadığımız oyunların ilk turunda oyunu
keşfediyoruz. Daha sonra oyunun stratejisini anlamaya başlıyoruz ve son
aşamasında da kendi oyun stratejimizi kurarak oynuyoruz. Bu yüzden
oynadığımız her oyunu bir derste birden fazla oynamaya özen
gösteriyoruz. 

YARATICI DRAMA 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

O Y U N U N  G Ü C Ü
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YARATICI DRAMA 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

D O Ğ A Ç L I Y O R U Z  Y A R A T I Y O R U Z

    Doğaçlamaların amacı da herhangi bir rol kalıbına bağlı kalmadan
problem çözmeye yönelik olmak, nesnelerle ilişkiye geçmek, oyuncu-
seyirci ilişkisini keşfetmek, lider/öğretmen bağımlılığını kırmak, ortak
terimleri yerleştirmek ve toplu çalışma ruhu kazanmak şeklinde
özetlenebilir. Doğaçlamalarda sözel ifadenin güçlenmesini hedefleyen şiir
ya da öykü tamamlama, şarkılaştırma, anlamsız kelimelerle ifadem etme,
seslenme, fısıldama ya da basit koro çalışmaları gibi etkinliklerden de
yararlanılır. Tüm bunların yanı sıra karakter oluşturmaya yönelik
çalışmalar da yapılır. 
   Bizler de öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerine katkı sağlaması
için nesne doğaçlaması çalışmaları yaptık. . İlişkisi olmayan nesneler
arasında ilişki kurmak yaratıcılığın temellerinden biridir. Doğaçlama
yaparken çeşitli nesnelerden yararlanarak –mış gibi yaptık ve o nesneleri
başka nesneler yerine kullandık. Bunları yaparken de bu benim aklıma
nasıl gelmedi sorusuyla çok da eğlendik. 
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YARATICI DRAMA 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

K İ T A P L A R  E N  İ Y İ  D O S T U M U Z

 Kitaplar her zaman en iyi dostumuz doğaçlarken bile…
Öğrencileri gruplara ayırıp her gruba birer kitap verdik. Kitabın adı
doğaçlamamızın konusu olarak belirledik. Kitabın ilk cümlesi ise
doğaçlamalarımızın ilk cümlesi olması zorunluluğu bizleri zorlarken ortaya
eğlenceli ve yaratıcı görüntüler çıkmasına sebep oldu. Öğrencilerin o ilk
cümle ile kitabın adı arasında kurduğu ilişki doğaçlamalarının temelini
oluşturdu. İlk denemelerinde zorlansalar da çalışmalar yaptıkça bu süreç
onlar için daha kolay hale geldi. Günden güne de yaratıcılıklarını daha
fazla doğaçlamalarına yansıtarak gelişimlerini arkadaşlarına sundular. 
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PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 
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EYLEMLERİMİN ETKİLERİ

     Çocukların heyecan ve sabırsızlıkla bekledikleri sömestr tatilinin
gelmesiyle birlikte Aralık-Ocak aylarında çocuklarımızla birlikte
yürüttüğümüz çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Eylem, insanların yapıkları yani nasıl
davrandıklarıdır. Etki ise insanların
eylemlerinin, davranışlarının sonuçlarıdır.
yaptığımız etkinlikle eylemlerin etkilerini
anlamayı öğrendik. birisi elimizden bir şey
aldığında genelde kızgın hissederiz. birisi
bize yardım ettiğinde bu biz genellikle
mutlu eder. Yaptığımız ve söylediğimiz
şeylerin diğer insanların yaptıklarını ve
söylediklerini etkilediğini öğrendik. 

2. sınıf öğrenc�ler�m�zle arkadaşlık değer�n�n

ne demek olduğunu ve �y� b�r arkadaşın

özell�kler� hakkında düşündük. Sınıfımızdak�

arkadaşlık değer�n�n anlamı �le �lg�l� çalıştık. 

A R K A D A Ş L I K . . .



PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 
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SORUMLULUKLARIMIZI BİLİYORUZ

2.sınıf öğrencilerimizle kişisel sorumluluklarının farkına varmalarını
sağlamaya yönelik etkinlikler yapılmıştır. Günlük programlarını
oluşturmanın önemine ve nelerin kendi sorumlulukları olduğuna yönelik 
 farkındalık kazandırılmıştır.  

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.


