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   Türkçe derslerimiz iletişim amaçlarının ikincisi olan “Bu Yollarla
Öğreniyorum” amacımız kapsamında derslerimizi çalışmada,
bilgilerimizin kalıcılığını sağlamada kolaylaştırıcı “Aralıklı Tekrar-
Gözden Geçirme, Baş Harflerle Düzenleme, Bilgiyi Geri Getirme ve
Örgütleme Stratejilerinin; Kavram ve Zihin Haritalarının” kullanımını
öğrenerek yaşamımıza kattık.

TÜRKÇE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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    Türkçe derslerimizde çeşitli metin çalışmalarının yanı sıra
sözcüklerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını, adların, adların
durum eklerini ve önadları öğrendik. Deyimler konumuza
geldiğimizde önce kendi sınıfımızda belirlediğimiz gruplar arası
deyim yarışması yaptık. Sınıfımızın kazanan grubunu belirledikten
sonra, iki sınıfın kazanan grupları arasında yeni bir yarışma yaparak
kazanan sınıfı belirledik. Bu etkinlikle hem deyimleri öğrendik hem
de yarışma heyecanını yaşayarak çok eğlendik.

TÜRKÇE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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TÜRKÇE
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   Yeni yıl etkinlikleri kapsamında sınıf panomuz için yeni yaratıcı
yazma çalışması yaptık. Okuduğumuz kitaplarımızdan seçtiğimiz
karakterler için hediyeler tasarlayarak yeni yıl için kartlar hazırladık.
Sınıf kapımızı da süsleyerek koridorlarımıza renk kattık.

TÜRKÇE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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   STEM TIFIL VİLLE Projemiz kapsamında ortaokul Türkçe

öğretmenlerimizden “Etkili Sunum Teknikleri “ konulu eğitim aldık.

Projemizi gerçekleştirirken yaptığımız araştırmaları nasıl etkili

anlatacağımızı ve ürünümüzün sunuma nasıl destek olacağını

öğrendik. 

TÜRKÇE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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     Öğrencilerimizle "Milli Kültür Nedir?",  "Milli Kültür Öğeleri Nelerdir?  sorularının
cevaplarını ardık. Daha sonra ailesinde ve çevresinde millî kültürü yansıtan ögeleri
araştırarak örnekler vermesini , konuyla ilgili aile röportajı yapmaları istedik.
Ailelerinde milli kültür öğelerini fark eden öğrencilerimiz röportajlarını heyecanla
sınıfta paylaştılar.

SOSYAL BİLGİLER

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

    Öğrencilerimizin  geleneksel çocuk oyunlarını öğrenip, bu oyunların değişim ve
süreklilik  açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırmalarını sağladık. geleneksel
oyunlarımızı okul bahçemizde oynayarak keyifli zamanlar geçirdik. 
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SOSYAL BİLGİLER

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

    Çevremizdeki doğal ve beşeri unsurları inceledik.  ,Yönler konumuz ile de  doğal
ve beşerî unsurlara yakınlık, uzaklık açısından konum analizi yaptık. Doğal ve
teknolojik yön bulma  yöntem ve araçlarının neler olduğu konuştuk.
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SOSYAL BİLGİLER

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

Yaşadığı yerin coğrafi özelliklerini öğrenip konuyla  ilgili çıkarımlarda  bulunduk.
Türkiye’nin Siyasi ve Fiziki Haritasını  öğrencilerle birlikte inceledik. Bu kazanım işlenirken  

bölgelere özgü edebi ürünleri inceledik. 
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SOSYAL BİLGİLER

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

       Öğrencilerimizle bir çok projemizin ortak noktası olan "Efes Antik Kenti " gezisi
yaptık. Rehber eşliğinde yapılan gezimizde öğrencilerimiz birçok geçmiş
medeniyetlere ait yeni bilgiler öğrendiler. Gezimizin son bölümünde Şirince Köyü
ziyareti ile hem gezmenin hem de alışverişin keyfini çıkardılar.  
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SOSYAL BİLGİLER

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

     4.sınıf sınıf projemiz "STEAM+VİLLE"  ilk basamağı olan problem durumu
oluşturmada Sosyal Bilgiler öğretmenimizden destek aldık. Projeye sosyal
bilgiler alanında yeni sorular oluşturarak çözüm yolları üretmeye çalıştık.
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    Fen Bilimleri derslerimizde ” Kuvvetin Etkileri “ ünitemiz

kapsamında; kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve

cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yaptık.

Mıknatısın özelliklerini tanıyıp, kutupları olduğunu ve etki ettiği

maddeleri deneyler yaparak keşfettik. Mıknatısların günlük

yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verdik. 

FEN BİLİMLERİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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FEN BİLİMLERİ
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   Maddenin Özellikleri “ ünitemiz kapsamında beş duyu

organlarımızı kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri

açıkladık. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini yaptığımız

deneylerle ölçerek karşılaştırdık. Maddenin ölçülebilir özelliklerini

kullanarak maddeyi tanımladık.

FEN BİLİMLERİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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FEN BİLİMLERİ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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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
4.SINIFLAR                                                      ARALIK 2022 - OCAK 2023
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      Açılar konusunu işlerken öğrencilerimizle teorik bilgilerimizi
uygulamaya geçirerek açı modelleri çizdik. Çizilen açı modellerinin
ölçülerini iletkilerimizle ölçerek bulmaya çalıştık. Aynı açı
modellerinden farklı ölçüm sonuçları elde ettiğimizde bunun neden
kaynaklanacağını tartışarak keyifli vakit geçirdik. Doğru sonuca
ulaşmak için tekrar tekrar ölçümler yaptık, arkadaşlarından yardım
alıp deneyerek doğruya kendilerinin ulaşmasını istedik.  

MATEMATİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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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.

4A 4B

TIKLANIYIZ

https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/x/4A_acrostiche_profs.mp4
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/x/4B_acrostiche_profs.mp4


FRANSIZCA
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EFES VE ŞİRİNCE GEZİSİ / SORTİE ÉPHÈSE ET ŞİRİNCE

4.SINIFLAR                                                         ARALIK 2022 - OCAK 2023

26 Kasım’da Yunan kalıntılarının arkeolojik alanını keşfetmek için güzel Antik Efes
kentini ziyaret ettik.
Ayrıca dağın eteğine kurulmuş olan Antik rum köyünü gezmek için Şirince’ye
gittik.
Le 26 novembre, nous avons visité la belle cité antique d'Éphèse pour découvrir son site
archéologique des vestiges grecs.
Nous nous sommes également rendus à Sirince nous promener dans ce village
anciennement grec, perché sur la montagne.



FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

COĞRAFYA KELİME BİLGİSİ  / VOCABULAIRE DE LA GÉOGRAPHIE
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 HİKAYE OKUMA / LECTURE ALBUMS

Her öğrenci kendi şehrinden,
mahallesinden kıtasından ve
gezegeninden başlayarak kendini
tanıttı. Her daire bir konum temsil
ediyor.
Chaque élève s’est présenté en
parlant de sa ville, son quartier, son
pays, son continent et sa planète.
Chaque rond représente une
localisation.

 KISA FİLM / COURT MÉTRAGE

https://www.youtube.com/watch?v=z73dtVAp53s


FRANSIZCA
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PROJE / PROJET

Alsace Cernay’deki Les Tilleuils ilkokulu
ile mektuplaşma projemiz devam
etmektedir. Yeni yıl için yılbaşı tebrik
kartlarımızı yazdık ve gönderdik ! Ayrıca
yemek temalı ikinci mektuplarımızı yazdık
ve gönderdik.
Notre projet de correspondance avec l’école
primaire Les Tilleuls à Cernay en Alsace se
poursuit. Nous avons envoyé nos cartes de
vœux pour le nouvel an ! Et nous avons écrit
notre deuxième lettre sur le thème des repas. 
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MEKTUPLAŞMA / CORRESPONDANCE



 

FRANSIZCA
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PROJE / PROJET

4.SINIFLAR                                                         ARALIK 2022 - OCAK 2023

Hadi bir problem çözelim !
Denizleri nasıl koruyabiliriz ?
Doğal afet sırasında evleri
nasıl koruyabiliriz? …

STEM + TIFIL ŞEHİR / STEM + TIFIL VİLLE
Ekoloji konulu disiplinler arası projemiz, öğrencilerimizi çevre sorunları konusunda
bilinçlendirmek için farklı aktiviteler ile devam etmektedir.
Notre projet interdisciplinaire sur l’écologie se poursuit avec différentes activités afin de
sensibiliser les élèves aux problèmes de l’environnement.

Résolvons un problème ! Comment
protéger la mer ? Comment
protéger les maisons lors d’une
catastrophe naturelle ? … 



Ekoloji konuşalım !
Öğrenci bir resme bakarak ekolojinin
kendisi için ne ifade ettiğini bir cümle ile
açıkladı. 
Videomuzu izleyiniz
Parlons d'écologie !
Chaque élève a représenté par un dessin ce
que signifie l’écologie pour lui et il l’a exprimé
par une phrase.
Regardez notre vidéo.

FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

PROJE / PROJET
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Çöplerimizi ayrıştıralım ! 
Her öğrenci yerde bulduğu çöpleri farklı
yapıları ve renklerine göre ayrıştırmayı
öğrendi.
Videomuzu izleyiniz.
Trions les poubelles ! 
Chaque élève a appris à trier les poubelles
selon leur couleur et à l'associer aux
différentes matières des objets trouvés par
terre.  
Regardez notre vidéo.

STEM + TIFIL ŞEHİR / STEM + TIFIL VİLLE

Mini Eco-Sözlük tasarımı
Her grup kendi teması üzerine Türkçe ve
Fransızca mini sözlüğünü oluşturmuştur.
Temalardan bazları : su ve hayat, temiz
enerji, sürdürülebilir şehirler ...
Conception d'un mini Dico-écolo
Chaque groupe a réalisé son mini
dictionnaire en français et turc sur différents
thèmes : l'eau et la vie, l'énergie propre, les
villes durables... 

https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/09012023/4AB_le_Projet_Ecologie_STEM+A_VILLE.mp4
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/16012023/4AB_ecologie.mp4


FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ GEZİSİ 
SORTIE À L'INSTITUT FRANÇAIS 

Fransız Kültür Merkezi ile işbirliğimiz kapsamında 22 Aralık'ta
FKM'yi birçok etkinlik gerçekleştirmek için ziyaret ettik. 
Dans le cadre de notre partenariat avec l’Institut français, nous
nous sommes rendus le 22 décembre à l’Institut pour y faire
plusieurs activités. 
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Sinema salonunda Madagascar Noel filmi gösterimi 
Visionnage du film de noël Madagascar dans la salle
de cinéma

Kütüphaneden kitap ödünç alma
Emprunt à la médiathèque

Görselden yola
çıkarak yazı
yazma atölyesi
Atelier rédaction
d'une histoire à
partir d’images



 

FRANSIZCA
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ARALIK : NOEL AYI / DÉCEMBRE : MOIS DE NOËL
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Aralık ayında yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutladık. Mutlu Noeller !
Au mois de décembre, nous avons célébré Noël à travers diverses activités. Joyeux Noël !

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

KARTOPU YAPIMI / FABRICATION DE BOULES DE NOËL

TEBRİK KARTI / CARTE DE VOEUX



FRANSIZCA
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ARALIK : NOEL AYI / DÉCEMBRE : MOIS DE NOËL
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YENİ YIL ŞİİRLERİ / POÉSİES DE BONNE ANNÉE

Yeni yıl şiir videomuzu izleyiniz
Regardez notre vidéo de poésies de bonne année.

4A

4B

https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/09012023/4A_Poesie_de_nouvelles_annes.mp4
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/09012023/4B_Poesie_de_nouvelles_annes.mp4


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 !

NOEL ATÖLYELERİ / ATELIERS DE NOËL

FRANSIZCA

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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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

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


DELF SCOLAİRE VE JUNİOR A1 SINAVI ÇALIŞMALARI – MAYIS
2023 DELF SINAVI
PRÉPARATION AU DELF A1 SCOLAIRE ET JUNIOR - PASSATION
EN MAI 2023

FRANSIZCA
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PADLET

Etkinliklerimizi padlet uygulamamızdan ulaşabiliriz !
Retrouvez toutes nos activités sur notre Padlet !
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Fransız Dili A1 seviyesinde eğitim diplomasına hazırlanmak için anlama ve
anlatımımız (sözlü ve yazılı) üzerinde çalışıyoruz. Kendimizi hazırlamak için farklı
kaynaklar kullanıyoruz.
Nous travaillons à l'oral et à l'écrit la compréhension et la production afin de nous préparer
au Diplôme d’étude en langue française niveau A1. Nous utilisons différentes ressources
afin de nous préparer.

https://padlet.com/senemturan/niveau4


İNGİLİZCE

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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         4.sınıflarımız İngilizce dersiyle bu dönem tanışmış olup

öncelikle kendini tanıtma, renkler, 0-100 arası sayılar, günler, aylar,

sınıf kuralları ve objeleri ile a/an kuralı çalışılmış ve bu konularla ilgili

sınıf içinde ‘speaking’ ve evde de ‘writing’ çalışmaları yapılmıştır.

Dönem sonunda ise ülkeler ve uyruklar öğretilmiş ve konuyla ilgili

küçük sınavlar uygulanmıştır.



GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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 VAN GOGH'u hepimiz severiz.En tanınan ressamlardan biridir. Onun hakkında
neler  biliyoruz? Bu ay ki etkinliğimizde Van Gogh'un farklı yüzünü keşfederken,

tüm resim evrenini de keşfettik. Sıkılmadan öykü tadında ve ilginç detaylar
eşliğinde  gerçekleştirdiğimiz  çalışmalarımızda öğrencilerimizle  görme, tarif

etme ve yorumlama yeteneğini geliştirerek  yeni keşiflerde bulunduk. 



GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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Bu ay ayrıca  derslerimizde öğrencilerimizle   Mancester Üniveritesi‘nin
düzenlediği Nancy Rothwell Biyoloji İllüstrasyon etkinliği için

çalışmalar gerçekleştirdik.
 Canlılar, canlı çeşitliği, evrim süreci,

anatomik yapıları vb. konularda yaptıkları  araştırmalar ile öğrencilerimiz  yeni
bir tasarım süreci ile çok yaratıcı çalışmalar ortaya çıkardılar. 

proje
olarak hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte bilim sanat ilişkisini de daha

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

  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.
Voleybol ve basketbol alt yapı grupları oluşturarak çalışmalarımızı başlattık.

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

     Öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli geçirmeleri, işbirliği yapmalı 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 ŞARKILARI YAZAN TÜRK BESTECİLER KAZANIMINA UYGUN
OLARAK BARIŞ MANÇO’ NUN HAYATI VE ESERLERİ ÖĞRENİLDİ, 

♫ BARIŞ MANÇO ŞARKILARIYLA SINIF İÇİ KARAOKE KONSERLERİ YAPILDI,
♫ YARATICILIK, DİKKAT, MÜZİKSEL HAFIZA GÜÇLENDİRME AMAÇLI ORFF

ÇALIŞMALARI YAPILDI,
♫ ŞARKILI OYUNLAR OYNANDI,

♫ TÜRKÇE VE FRANSIZCA OLARAK YENİ YIL ŞARKILARI ÖĞRENİLDİ,
♫ ŞARKI SÖYLERKEN VE ENSTRÜMAN ÇALARKEN KULLANILAN SESLERİN

UZUNLUK, KISALIK, İNCELİK, KALINLIK ANALİZLERİ YAPILDI,
♫ FARKLI HIZDAKİ ŞARKI VE ESERLER HIZLARINA GÖRE AYRILARAK RİTİM

EŞLİKLERİ YAPILDI,
♫ DİNLENİLEN ŞARKILARDAKİ DUYGU VE DÜŞÜNCE DEĞİŞİKLİKLERİNİ 

 FARK ETME ÇALIŞMALARI YAPILDI,
♫ CANLI PİYANO EŞLİĞİNDE BİREYSEL VE GRUP  OLARAK ŞARKILAR

SESLENDİRİLDİ,
♫ ÖĞRENİLEN ŞARKILARA UYGUN RİTİM KALIPLARIYLA VE RİTİM

ÇALGILARIYLA EŞLİK EDİLDİ,
♫ ENSTRÜMAN DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER SINIF İÇİ MİNİK DİNLETİLER

YAPTILAR,
♫ UKULELE KULÜBÜNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER DO MAJÖR, SOL MAJÖR
VE FA MAJÖR AKORLARINI ÖĞRENEREK BİREYSEL VE TOPLU OLARAK ÜÇ

AKORLU ŞARKILAR ÇALMAYA, SÖYLEMEYE BAŞLADILAR,
♫ OKUL KOROSU NEŞELİ SESLERDE YER ALAN ÖĞRENCİLER, UKULELE

ÇALIŞMALARINDA İLERİ SEVİYEYE GEÇEN ÖĞRENCİLER VE FARKLI
ENSTRÜMANLAR ÇALAN ÖĞRENCİLER NOEL KONSERLERİNDE CANLI

PERFORMANS GÖSTERDİLER,
♫ BU DÖNEM 7.SİNİ DÜZENLEMİŞ OLDUĞUMUZ SİHİRLİ SESLER & SİHİRLİ

PARMAKLAR PAYLAŞIM KONSERLERİMİZE ENSTRÜMAN YA DA
ŞARKILARIYLA YOĞUN İLGİ VE KATILIM GÖSTERDİLER

 

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

4. sınıf öğrencilerimizle zorlandıkları durumlar karşısında problem çözme
becerileri üzerinde çalışılmıştır. 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

" 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 .  
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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.

B Ü Y Ü M E  V E  G E L İ Ş İ M ,  B E D E N İ M İ  T A N I Y O R U M

   Çocuklarımızı ergenl�ğe, hayata ve er�şk�n yaşama hazırlamak

eğ�t�m�m�z�n temel amaçlarındandır. Bu temel �ht�yaçtan yola çıkarak

İzm�r Özel Tevf�k F�kret İlkokulu Okul doktorumuz ve Ps�koloj�k Danışma

ve Rehberl�k Serv�s�m�z tarafından  “Büyüme ve Gel�ş�m, Beden�m�

Tanıyorum”  konulu  program uzun yıllardır uygulanmaktadır. Ocak ayının

�k�nc� haftasında 4. Sınıf öğrenc�ler�m�ze yaş ve gel�ş�m süreçler�ne uygun

olarak vücudumuzu tanıma ve ergenl�k sürec�ne g�r�ş  �le  �lg�l� b�lg�

ver�lm�şt�r.


