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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

TÜRKÇE

    Türkçe derslerinde temel olarak okuma-anlama, yazma, dinleme, konuşma,
görsel okuma ve yazma öğrenme alanları üzerinde etkinlikler yaptık.
Dersimizde temel dil becerilerinin kazandırılmasında metinleri araç olarak
kullanarak pek çok dil bilgisi becerisini öğrendik.
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

TÜRKÇE

   Nokta, kesme işareti, ünlem ve tırnak işaretlerinin kullanıldığı yerleri öğrendik.
Cümle ve metin içinde bu kullanım yerlerini bulduk. Kendimiz kullanım
alanlarından her biri için çeşitli örnekler yazdık.
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  Betimleme yapmayı ve betimleme yaparken bol bol ön ad kullanmayı
öğrendik. Seçtiğimiz konu ile ilgili eşitli betimleme yazıları yazdık.



İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

TÜRKÇE

    Özel ad ve tür adlarını öğrendik. Dinleme metinlerinden ve okul kitabımızdaki
metinlerden yararlanarak okuduklarımızı daha iyi anlayıp görselleştirmek için
"Zihin Haritası" oluşturmayı deneyimledik.
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       Metinleri daha iyi anlamlandırarak okumak için daha önce öğrenmiş
olduğumuz öğrenme yollarımıza yenilerini ekledik.



İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

TÜRKÇE

    Okuma projesi kapsamında okuduğumuz kitapların yazarı ile söyleşi
gerçekleştirip kitaplarımızı imzalattık ve sınıfta kitaplarımız ile ilgili çeşitli
etkinlikler yaptık.
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      Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına daha yakından
bakmak için Alsancak Atatürk Müzesi'ni gezdik. Öğretmenlerimiz ile birlikte gezi
öncesi çalışmamızı yaptıktan sonra, gezi sırasındaki gözlemlerimizden yola çıkarak
sınıfımızda gezi sonrası çalışmamızı tamamladık.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

HAYAT BİLGİSİ
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

HAYAT BİLGİSİ
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      Aile büyüklerimizin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk
dönemimizin özelliklerini karşılaştırdık. Aile büyüğümüz ile röportaj yaptıktan sonra
kendi röportajımız ile karşılaştırmalarda bulunduk.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

HAYAT BİLGİSİ
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     Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli mesleklerin
günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal iş bölümü konularını öğrendik. Komşuluk
ilişkilerinin ailemiz ve kendimiz açısından önemine örnekler verdik. Evimizin
bulunduğu yerin krokisini çizdik. Evde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları
hatırladık. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına
örnekler verdik.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

HAYAT BİLGİSİ
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MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

     Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemleri, çeşitli animasyon ve
sunular yardımı ile pekiştirildi. Verilmeyen sayılar sembol ile gösterilerek bulduruldu
İnteratkif oyunlar ile pek çok işlem pekiştirme çalışması yapıldı..
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       Zihinden çıkarma işlemi yapabilmek için "yüzler basamağındaki rakamları
birbirinden çıkarıp sonuca sıfırları ekleme, önce onlukları ve birlikleri birbirlerine
ekleme, sonra bunları toplama , zıplama, onlukların farkı ile birliklerin farkını bulup
toplama"   stratejilerinin kullanımı öğrenildi.



MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

   Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu onluğa ve yüzlüğe
yuvarlayarak tahmin ettik ve tahminlerimizi gerçek işlem sonuçları ile karşılaştırdık.
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MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

      Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri , problem çözme
basamaklarını kullanarak çözdük. Problemi bölme, şekil çizme, tablo yapma, tahmin
ve kontrol stratejilerini kullandık.  Mantık ve çözüm kavramları üzerinden problem
cümlelerini inceledik.
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     Yirmiye kadar olan doğal sayıları Romen rakamları kullanarak öğrendik ve
bunlarla çeşitli işlemler yaptık.



MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

    6,7,8 ve 9'ar olarak 100'e kadar ritmik sayma çalışmaları yaptık. Doğal sayılarla
çarpım tablosunu oluşturduk. Eldeli çarpma işlemini yaptık; eldenin ne anlama
geldiğini açıkladık. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki
doğal sayıyla çarpma işlemi yaptık. Kat ifade eden bar grafikleri çizerek çarpma
işlemi gerektiren problemlerimizi çözdük.
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

FEN BİLİMLERİ

   Maddenin 3 halinin olduğunu öğrendik ve çevremizden maddenin
hallerine örnekler verdik. "Renkli su" deneyimizi yaparak laboratuvar
ortamında öğrendiklerimizi bilimsel olarak gözlemledik.
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

FEN BİLİMLERİ

    Gözlemlerimiz sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın
gerekli olduğu sonucunu çıkardık. Konferans salonunda dinlediğimiz
"Ateşböceği" hikayesi ve salonda yaptığımız deney ile   ışığın görmedeki
önemini deneyimledik. Göz bebeklerimizin ışık karşısında büyüyüp
küçülmesini deney yardımı ile öğrendik. Çevremizdeki ışık kaynaklarını
doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırdık.
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

FEN BİLİMLERİ

   Ses şiddetinin işitme için belirleyici olduğunu gözlemledik ve her sesin
insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark ettik. Ses şiddeti ile uzaklık
arasındaki ilişkiyi fark edip şiddetli seslerin işitme kaybına sebep
olabileceğini anladık. Her sesin bir kaynağı olduğunu ve sesin her yönde
yayıldığı sonucunu çıkardık. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının
yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda
bulunduk. Çevremizdeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları
şeklinde sınıflandırıp örekler verdik.
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FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ GEZİSİ 
SORTIE À L'INSTITUT FRANÇAIS 
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Fransız Kültür Merkezi ile işbirliğimiz kapsamında 7 Kasım'da
FKM'yi birçok etkinlik gerçekleştirmek için ziyaret ettik. 
Dans le cadre de notre partenariat avec l’Institut français, nous nous
sommes rendus le 7 novembre à l’Institut pour y faire beaucoup
d’activités. 

Atatürk’ün mektubu atölyesi
Atelier La lettre d’Atatürk

Kütüphaneden kitap ödünç alma
Emprunt à la médiathèque

Sembolleriyle izmir ve çevresi harita atölyesi
Atelier La carte d’Izmir et sa région avec ses symboles

Sinema salonunda Martin Matin l’Égyptien film
gösterimi 
Visionnage du dessin animé Martin Matin l’Égyptien dans
la salle de cinéma



FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ / LA FÊTE DES PROFESSEURS
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AKROSTİŞ ŞİİR YAZIMI / ÉCRIRE UN POÈME EN ACROSTICHE

İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği’nin başlattığı akrostiş
şiir yazma etkinliğine katıldık.
En çok sevdiğimiz öğretmenimizin ismiyle bir şiir yazdık.
Nous avons participé à l’activité Écrire un poème en acrostiche
proposée par l’Association des professeurs de français d’Izmir.
Nous avons écrit un poème avec le prénom de notre
professeure bien aimée.

Şiirlerimizi seslendiğimiz videomuzu izleyin.
Regardez notre vidéo de nos poèmes oralisés.

3A 3B

TIKLANIYIZ

https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/x/3A_acrostiche_profs.mp4
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/x/3B_acrostiche_profs.mp4


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

 

VÜCUT / LE CORPS
ŞARKILARLA !  / EN CHANSONS !
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 HİKAYE OKUMA / LECTURE ALBUMS

https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo
https://www.youtube.com/watch?v=_sOZ6eQQqgY
https://www.youtube.com/watch?v=8CZG17lmwcc
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/02112002/album_d_aamet.mp4
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/06122022/CaiusLePetitRomain.mp4


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

GÖRSEL SANATLAR / ART VISUEL

Hayvan tangramları
Les tangrams des animaux
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Mozaikler
Les mosaïques



 

Çin gölgeleri
Les ombres chinoises

FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

GÖLGE IŞIK OYUNU
JEUX D’OMBRES ET DE LUMIÈRE
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Gölge tiyatrosu ‘’Prenses ve elmas’’
Le théâtre d'ombre "La princesse et le diamant"

Peter Pan’ın gölgesi
L'ombre de Peter Pan

Bahçede gölgenin ve
güneşin konumu
üzerine etkinlik
Activité dans le jardin
sur la position de
l’ombre et du soleil 

3A 3B

https://www.youtube.com/watch?v=jFkcl9i0nk0
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/930690745/23840b32279f4bad91e50346245de43a/3__Peter_Pan.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=c49gXtc6WLU
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/09012023/3A_Les_ombres_et_le_soleil.mp4
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/09012023/3B_Les_ombres_et_le_soleil.mp4


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

PROJE / PROJET

Disiplinlerarası projemiz Benim Kentim İzmir'im videomuzu izleyin.
Regardez notre vidéo qui présente notre projet interdisciplinaire Ma ville Izmir.

BENİM KENTİM İZMİR' İM / MA VILLE IZMIR

3.SINIFLAR                                                         ARALIK 2022 - OCAK 2023

Fransız kültür merkezi gezimiz sırasında
sembollerle görselleştirdiğimiz İzmir ve
çevresi haritasını oluşturduğumuz
yaratıcı bir atölyeye katıldık.
Lors de notre sortie à l’Institut français, nous
avons fait un atelier créatif où nous avons
conçu une carte d’Izmir et de sa région en
l’illustrant de ses symboles. 

https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/10012023/projet_ma_ville_izmir.mp4


 

FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

ARALIK : NOEL AYI / DÉCEMBRE : MOIS DE NOËL
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ŞARKILARLA / EN CHANSONS

3A 3B

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=1FO2kU5v6T8
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/05-01-23/Les_canons_de_Noel_3A.mp4
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/05-01-23/Les_canon_de_Noel_3B.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=V-PD5iz7qdE


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

ARALIK : NOEL AYI/ DÉCEMBRE : MOIS DE NOËL
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HİKAYE OKUMA / LECTURE 

‘’Noel Köprüsü’’ hikayesinin her bir paragrafını görselleştirdik.
Nous avons illustré chaque paragraphe de l’histoire de “L’Arche de Noël”.



FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

ARALIK : NOEL AYI / DÉCEMBRE : MOIS DE NOËL
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TEBRİK KARTI / CARTE DE VOEUX

Tebrik kartları yaptık ve yeni yıl için iyi dileklerimizi yazdık.
Nous avons conçu la carte et formulé notre voeu pour la nouvelle année.



NOEL ATÖLYELERİ / ATELIERS DE NOËL

FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

PADLET

Etkinliklerimizi padlet uygulamamızdan ulaşabiliriz !
Retrouvez toutes nos activités sur notre Padlet !
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Kağıt çam ağacı çalışması
Bricolage Sapin en papier

Hediye kutusu çalışması
Bricolage Boîte à cadeaux

Şarkı ve dans
Chanson et danse

3. ve 4. seviye öğrencilerimizle Noel
atölyelerimiz videomuzu izleyiniz !
Regardez la vidéo qui présente nos ateliers
de Noël avec les élèves du niveau 3 et 4 !

https://padlet.com/amandineheurtel/niveau3
https://www.youtube.com/watch?v=_2UJHIKSabs
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/noel/3-4.mp4


GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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Vincent Willem VAN GOGH

 
Kısacık ve hüzünlü hayatına yüzlerce

başarılı eseri sığdıran   batı dünyasının
en tanınmış sanatçısı  Van GOGH.

Biyografisini incelediğimiz sanatçının
hakkında hazırlanan animasyonları

izleyerek sanata olan tutkusunu
keşfetmeye çalıştık.

Ay çiçekleri, yıldızlı gece, Arles’deki yatak
odası, kafe Terasta gece ve oto portreleri gibi

pek çok bilindik eserini inceledik. En
karakteristik eserlerinden olan  "Zeytin

Ağaçları" tablosunu bir örneğini oluşturmaya 
 koyulduk. Sulu boya tekniğinde kuru üzerine
ıslak teknikte fırça izleriyle anımsatan doku

örneklerini oluşturduk.
,

Noel ve  yeni yıl heyecanlarımızı da fırçalarımıza aktardık. çeşitli çalışmalar ve
dekorlar ile koridorlarımıza taşıdık noel coşkusunu. "Penceredeki Noel baba"

çalışmalarımızla biz de katıldık sergiye.



GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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Altın renkleri, kendine has tarzı,
zarif detaylarla dolu motifleriyle

tanınan sanatçı KLİMT.
Çocukluğundan itibaren sanatla

iç içe olan içinde bulunduğu
sistemin bir parçası olmak yerine
özgün üretimlerine yönelmiş  bir

sanatçı. Klimt'i tanıyarak
bildiklerimizin dışına yöneldik.

Sembolizm ve Art nouveau
akımlarına değindik.

Parmak boya tekniği ile sulu boya
tekniğini birlikte kullanarak portre

çalışmaları hazırladık. 

SAĞLIKLI YAŞAM
Okulumuzda 3. ve7. sınıflarıız ile yürütmeye

başladığımı "Sağlıklı Yaşam" projesi kapsamında
Görsel sanat sanatlar derslerimizde renklerin
sağlığımızdaki yerini keşfediyoruz. Renkler ve

beslenme başlığında Ocak ayı içerisinde Dr. Özen Atik
tarafından gerçekleşen seminer çalışmasıyla

bilgilendik.Ayrıca besinlerle özgün portreler oluşturan  
 Giuseppe ARCİMBOLDO'yu inceledik.

Öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek ve keyifli şekilde
paylaşmak amacıyla "Renkli Tabaklar" etkinliği

planladık. 



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.

    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. Öğrencilerimizin yatkın oldukları spor
branşlarını gözlemleyerek okul içerisinde ve dışarısında çalışmalara yönlendirdik.
oleybol ve basketbol alt yapı grupları oluşturarak çalışmalarımızı başlattık

Tüm spor dallarının temeli kabul edilen cimnastik çalışmalarımıza da ağırlık verdik.



BEDEN EĞİTİMİ VE
OYUN 
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  Öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli geçirmeleri, işbirliği yapmaları ve 
 kaynaşmalarını sağlamak amacı ile öğle arası  sınıflar arası yakan top turnuvası
düzenlik.
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   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, 

♫ Barış MANÇO şarkılarıyla sınıf içi karaoke konserleri yapıldı,
♫ Yaratıcılık, dikkat, müziksel hafıza güçlendirme amaçlı ORFF çalışmaları

yapıldı,
♫ Şarkılı oyunlar oynandı,

♫ Türkçe ve Fransızca olarak yeni yıl şarkıları öğrenildi,
♫ Müzikleri ve şarkıları  uygun hız ve gürlükte çalma ve seslendirme

çalışmaları yapıldı,
♫ Farklı ezgi denemeleri yapıldı,

♫ Müziklerdeki ince ve kalın sesleri ayırt etme çalışmaları yapıldı,
♫ Enstrümanları özelliklerine göre ayırma çalışmaları yapıldı

 ♫ Canlı piyano eşliğinde bireysel ve grup  olarak şarkılar seslendirildi,
♫ Öğrenilen şarkılara uygun ritim kalıplarıyla ve ritim çalgılarıyla eşlik edildi,

♫ 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
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YARATICI DRAMA 
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O Y U N U N  G Ü C Ü
    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. 
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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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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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      Çocukların heyecan ve sabırsızlıkla bekledikleri sömestr tatilinin
gelmesiyle birlikte Aralık-Ocak aylarında çocuklarımızla birlikte
yürüttüğümüz çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

   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. Çalışmalarımız ikinci
dönemde de devam edecektir. 

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

D U Y G U  Ç A L I Ş M A L A R I

3.sınıf öğrencilerimizle başkalarının aynı
olayla ilgili bizim hislerimizden farklı
duygular hissedebileceklerini, sosyal
ilişkilerimizde karşımızdakinin
duygularını anlamanın önemini,
başkalarının duygularının bizimkinden
farklı olduğu durumlarda kendimizi karşı
tarafa nasıl doğru şekilde ifade
edebileceğimizi konuştuk. 
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" Z O R  B A L I K "  E T K İ N L İ Ğ İ

   İ z l e d i ğ i m i z  v i d e o d a ;  b a ş k a  n a s ı l  d a v r a n a b i l e c e ğ i n i  b i l e m e y e n
Z o r - B a l ı k ,  e t r a f ı n d a k i l e r l e  a l a y  e t m e k  a d ı n a  h e r  ş e y i  y a p a r .
G i d e r e k  y a l n ı z l a ş m a y a  b a ş l a m ı ş k e n ,  k a r ş ı l a ş t ı ğ ı  b i r  k e d i  i l e
t ü m  y a p t ı k l a r ı n ı  y e n i d e n  d ü ş ü n m e s i  g e r e k i r .  E n  ç o k  a k l ı n a
t a k ı l a n  s o r u  i s e ;  G Ü Ç L Ü  o l m a k  n e  d e m e k t i r ?

" Z o r  b a l ı k "  v i d e o s u  v e  e t k i n l i k l e r l e  o l u m s u z  d a v r a n ı ş l a r l a  i l g i l i
f a r k ı n d a l ı k l a r ı n ı  y ü k s e l t m e y i ,  k e n d i l e r i n i  i f a d e  e t m e  b e c e r i l e r i n i
v e  y a r a t ı c ı l ı k l a r ı n ı  g e l i ş t i r m e y i  h e d e f l e d i k .  

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.


