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 Günlük hayatta işimizi kolaylaştıran aletlere basit 
makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin 
doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek günlük 
hayatta iş yapmamızı kolaylaştırır. 

 Öğrenciler günlük yaşamda bulunan basit ve bileşik 
makinelerin çalışmasını araştır ve anlar. 

 Hayal gücünü geliştirerek çevresini gözlemler. 
 Dişli(çark) çalışma prensiplerini anlar. 
 Sağlamlık ve simetri üzerine yapım aşamalarını uygular. 
 Zaman yönetimini öğrenir. 
 Takım çalışması yapar ve ortak çalışmalar tasarlar. 
 Yaptığı ürünü dersin sonunda uygulamalı olarak sunar. 
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Beden Eğitimi Zümresi olarak 
öğrencilerimizin akran sınıflarla 
kaynaşmasına birlikte oyun ve 
etkinlikler yaparak etkileşim 
içerisinde bulunmasına 
yardımcı olmak amacıyla Eylül 
ayı içerisinde turnuva ve 
yarışmalar düzenledik .  
Hedefimiz yarışmalarda 
mücadele ederken rakibine 
saygı duymayı, kazananı 
tebrik edip kaybedeni teselli 
etmeyi özetle Fair Play 
kurallarıyla hareket etmeyi 

öğrenmeleridir.  

İlkokul öğrencilerimizle geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu 
sınıf elemeleri ve ardından Final koşuları gerçekleştirilecektir. 

Ortaokul Öğrencilerimizle de Okulumuza özel Pilates Yakantop 
Turnuvası yapılacaktır  

Pilates yakantop turnuva programı ektedir. 

MAÇLAR ÖĞLE ARASINDA ORTAOKUL FUTBOL SAHASINDA 
OYNANACAKTIR. 

 MAÇLARDA OKUL BEDEN EĞİTİMİ KIYAFETİ GİYİLMESİ ZORUNLUDUR. 
 TAKIM SAYILARI EŞİT OLMAMASI DURUMUNDA OYUNCUSU EKSİK 

SAYIDAKİ TAKIMDA EKSİK OLAN SAYI KADAR OYUNCUYA İKİNCİ KEZ 
YARIŞMA HAKKI VERİLİR EKSİK OLAN TAKIMDA SAYILARI EŞİTLEMEK İÇİN 
BAZI OYUNCULARA İKİNCİ CAN VERİLİR. 

 TAKIMLAR, TAKIM KURMA GİBİ KONULARDA SINIF ÖĞRETMENLERİNDEN 
YARDIM ALABİLİRLER BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ HAKEM 
OLACAĞINDAN TAKIM KURMA, MOLA ALMA, OYUNCU DEĞİŞTİRME GİBİ 
KONULARA KARIŞAMAZ. 

 MAÇLAR FAİR PLAY ‘E UYGUN OYNANACAKTIR. 
 SÜRE NE KADAR KISA OLURSA OLSUN MAÇLAR TEK OYUN ÜZERİNDEN 

OYNANACAKTIR. 
 SADECE KALECİLER VE VURULAN OYUNCULAR AYAKTA ATIŞ YAPABİLİR. 
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(D. 15 EKİM 1932, ANKARA - Ö. 16 OCAK 2021, ANKARA),  

TÜRK BESTECİ VE MÜZİK EĞİTİMCİSİ. TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ KUŞAK 
BESTECİLERİNDENDİR VE MÜZİK POLİTİKASINDA 60'LI VE 70'Lİ YILLARDA 
ETKİLİ OLMUŞ BİR İSİMDİR. TRT ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU VE 
TRT'NİN MÜZİK DAİRESİNİN KURUCUSUDUR. 

1932 yılında Ankara’da doğan Muammer Sun, 1946’da Askeri Mızıka 
Okulu’nda müziğe başladı. Bir yıl sonra 1953’te Ankara Devlet 
Konservatuarı Kompozisyon Bölümü’ne girip; Ahmed Adnan Saygun’un 
öğrencisi oldu. 

1960’ta, Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek 
Dönemi’nden Saygun’un öğrencisi olarak dereceyle mezun oldu. Aynı 
yıl Ankara Devlet Konservatuarı’na öğretmen olarak atandı. 

1975’te İzmir Devlet Konservatuarı’na, 1980’de Mimar Sinan Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı’na, 1987’de Hacettepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’na atandı. 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu. 

1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan emekli oldu. 
Devlet konservatuarlarında görevli olduğu süre içinde, koro, solfej, 
armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon, orkestrasyon, ve 
kompozisyon dersleri veren Sun’ un pek çok eseri çeşitli yarışmalarda 
ödüller kazanmıştır. 

Sanatçı 2021 yılı Ocak ayında hayatını kaybetmiştir. 

Muammer Sun, herkes tarafından tanınan ve bilinen ATATÜRK GENÇLERİ 
Marşı, Atatürk Üniversitesi Marşı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Marşı, 
PTT Marşı ve TRT’nin yapımını üstlendiği ‘Kurtuluş’ ve ‘Cumhuriyet’ 
filmlerinin müziklerinin de bestecisidir. Aynı zamanda pek çok çocuk 
şarkılarının da bestesini gerçekleştirmiştir. 

Aşağıdaki linklerden bestelerinin bir bölümüne ulaşabilirsiniz.  

https://www.youtube.com/watch?v=MrZVva33oN0 

https://www.youtube.com/watch?v=FGLx0VTDDsg 

https://www.youtube.com/watch?v=LS91rNdk9hI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=4rIphZII24I 

https://www.youtube.com/watch?v=RoS_PCMou2M 

https://www.youtube.com/watch?v=JPnW52ERwXs 

MÜZİK DERSİ 
MUAMMER SUN 

 



 

 

 

 

Eylül ayı içerisinde resim kâğıdımıza  
koyduğumuz ilk noktanın nasıl etkiler 
bıraktığını gördük birlikte. Noktaların 
yarattığı iz bize çizgileri gösterdi. Ayın 
sanatçısı Mr DOODLE olarak 
bildiğimiz Sam COX'un yarattıklarını  
izleyerek farklı çizgileri tecrübe ettik. 

Şimdi yaratıcılığımızı beslediğimiz bu 
süreci teknik bilgilerle güçlendirme 
yolunda ilerliyoruz. 

Ekim ayı içerisinde hem kavramsal 
hem de teknik bilgilerin 
harmanlanacağı, çalışmalarımızda 
yılmaz bekçiliğini yaptığımız 
Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılını 
kutlayacak ve Cumhuriyet 
döneminin önemli sanatçılarından 
olan FİKRET MUALLA’ yı tanıyacağız. 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin 
gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 
Atamızın bu anlamlı sözü ile büyük bir coşkuyla çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu ay 
içerisinde kullanacağımız materyal listesini aşağıda paylaşıyoruz.  
Öğrencilerimizin resim çantalarının hazırlanması konusunda desteğinizi rica 
ederiz.  

Anlayış ve destekleriniz tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Sağlıklı, mutlu, başarılı ve çok renkli bir öğretim diliyoruz.  

Saygılarımızla. 

Görsel Sanatlar Zümresi 

 

 

Resim dosyasında olması gereken malzemeler 

35x50 Resim defteri 

Fırça seti 

Pastel boya  

Aquarel kuru boya seti(ortaokul) 
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SANATLAR 
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İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Kurumu Kütüphanesi, 
11.000 adet kaynağı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine 
katkıda bulunmak, okumayı ve araştırmayı sevdirmek, 
kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamak, yaşam boyu 
öğrenme alışkanlıklarını desteklemek ve yazar-okur 
buluşmaları sağlamayı amaçlar. Okulumuz öğrencisi, 
öğretmeni ve velisi kütüphanemizin doğal üyeleridir.  

Ana sınıfından ortaokula kadar tüm seviyelerde haftada 
bir saat kütüphane dersi yapılır. Sınıf seviyelerine göre 
planlanan bu derslerde kütüphane kuralları, kitap okuma, 
serbest okuma, okuma hızı takibi, bilgi okuryazarlığı, 
araştırma teknikleri, danışma kaynakları kullanımı, sınıflama 
sistemi, kaynakça yazımı dersleri ile problem çözme 
becerisini destekleyen ve hızlı okuma için önem arz eden 
göz kaslarını çalıştırıcı çeşitli etkinlikler yapılır. 

Eylül ayında sınıf seviyelerine göre; okuma hızı ölçümü, 
kütüphane kuralları, ödünç alma kuralları, danışma 
kaynakları: ansiklopedi-1 kullanımı derslerini işledik.  

Ekim ayında sınıf seviyelerine göre; kitabın bölümleri, 
kitabın yayın yolculuğu, danışma kaynakları: ansiklopedi 
kullanımı-2, danışma kaynakları: sözlük kullanımı derslerini 
işleyeceğiz.  

KÜTÜPHANE 
DERSİ 

 

 


