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İZMİR ÖZEL 

TEVFİK FİKRET

İLKÖĞRETİM KURUMU



SATRANÇ

       

          RoK Şah ve Kaleyle yapılan 2 hamlen�n oluşumundan oluşan tek b�r

harekett�r.

          Oyunda en fazla b�r defa yapab�l�rs�n�z.

          Şahınız Kaleye doğru �k� hamle atar.

        Aynı hamlen�n devamı olarak, Kale Şahın üzer�nden atlar ve yanına

yerleşt�r�l�r.

       Rok,  satrançta şah ve kalelerle gerçekleşt�r�len özel b�r hamled�r.

Rok hamles�nde şahın aynı renktek� kalelerden b�r�ne doğru �k� kare

�lerlet�l�r ve yaklaştığı kale şahın üzer�nden atlayarak d�ğer yanına

geçer.Rok �ç�n arada taş olması zorunlu değ�ld�r.Rok şahı koruma altına

almaktır.
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KÜTÜPHANE DERSİ
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           Ocak ayında kütüphane dersler�m�zde sınıf sev�yeler�ne göre;

-Okuma hızı,

-Resfebe yarışması,

-Çevr�m �ç� yazar etk�nl�ğ�,

-Okuma projes� k�tap değerlend�rme etk�nl�ğ�,

-Atasözler� ve dey�mler yarışmasına hazırlık,

-Araştırma yöntemler�-kaynakça yazımı dersler�n� �şleyeceğ�z.



BEDEN EĞİTİMİ
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        Beden Eğ�t�m� Dersler�m�z� gerek ders �ç� oyunlarla gerek öğle arası

etk�nl�klerle destekl�yoruz.

 

        Dersler�m�z Ocak ayında İlkokul 1,2,3,4, sınıf düzey�nde, yarışma ve

oyunlarda kurallara uyma, yarışmalarda rak�be saygılı olma, kazananı da

kaybeden� de tebr�k etme g�b� davranışların kazanılması böylel�kle 

 sosyal ve duygusal gel�ş�mler�n�n desteklenmes� hedef�  �le  devam

edecekt�r. 

 

       Ortaokullarda  da bu ay dersler�m�zde takım sporlarına yer ver�yoruz.

Öncel�kle Kurallar ve Yardımlaşma konuları üzer�nde durup seç�len

sporu temel tekn�k ve temel takt�k olarak da öğret�yoruz. Öğret�len

takım oyununu oynayacak sev�yeye gelen öğrenc�ler�m�ze bu oyunu

sınıflar arası maçlarda pek�şt�rmeler� konusunda yardımcı olmaya

çalışıyoruz.
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    Ocak ayında öğlen arası yapacağımız sınıflar arası maçlar �le

etk�nl�kler�m�ze devam etmey� planlamaktayız

     İlkokul öğrenc�ler�m�zle geleneksel çocuk oyunlarından bazılarını

yarışma formatında  oynatacağız.

       Ortaokul öğrenc�ler�m�zle de seç�len takım oyunlarını sınıflar arası

müsabakalarla oynatacağız.

            Beden Eğ�t�m� , oyun �le desteklend�ğ�nde öğrenmey� pek�şt�rd�ğ� g�b�

yapılan egzers�zler�n kal�tes�n� artırır ayrıca yarışma formunda yapılan

egzers�zler salgılanan adrenal�n �le performansı da arttırır.



GÖRSEL SANATLAR
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        Yen� b�r yıla başlayacak olmanın verd�ğ� heyecanla b�rl�kte key�fl� etk�nl�klerle

geç�rd�ğ�m�z Aralık ayı süres�nce hem yen� yıl ve Noel etk�nl�kler� hazırladık hem de

renkl� ve k�net�k eserler�yle enerj�m�z� arttıran Alexander CALDER’� tanıdık. Renk

b�lg�s�nden ed�nd�ğ�m�z b�lg�ler �le daha donanımlı olarak üretmeye devam edeceğ�z.

      Her şartta umutla yolumuza devam edeceğ�m�z b�r yıla İbrah�m ÇALLI �le

başlayacağız. Güçlü tarzıyla ve özgünlüğü �le ç�zg�s�n� koruyan Çallı ve eserler�n�

�nceleyerek doğandan aldığı �lham ve renk çeş�tl�l�ğ�n� Keşfetmeye çalışacağız. Ocak ayı

süres�nce 1,2 ve 3. Sınıf kademeler�nde parmak boya tekn�ğ�n� kullanarak renklere

dokunacağız. En hassas fırçamız parmaklarımız ve eller�m�z �le özgün ve özgür ürünlere

ulaşmak hedef�ndey�z. 4. Sınıf öğrenc�ler�m�z �le karışık tekn�kte çalışarak daha özgür

ürünler �le kend�m�z� �fade edeceğ�z.

Ocak Ayı Malzeme L�stes�

1,2 ve 3. Sınıflar �ç�n :

Parmak boya

Küçük paket ıslak mend�l 

4. Sınıflar �ç�n :

Kuru boya 

Pastel boya 

Keçel� kalem

Not: Kalem, s�lg� kalemtraş ve res�m defterler� her da�m dosyalarında olmalı



MÜZİK
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         SUNA KAN (Keman Sanatçısı, Devlet Sanatçısı)

1971 yılından ber� Devlet Sanatçısı unvanına sah�p Suna Kan, 1936 tar�h�nde Adana’da

doğmuş, Türk Keman V�rtüözü olup, dünya çapında öneml� b�r sanatçımızdır.

Türk Sanat tar�h�nde “Har�ka Çocuk” olarak yeteneğ� küçük yaşlarda fark ed�len sanatçı,

Türk�ye’n�n en �y� keman v�rtüözler�nden b�r�s� olarak b�l�nmekted�r.

Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfon� Orkestrasında sol�st ve başkemancı olmuştur.

1948 yılında “Üstün Yetenekl� Çocuklar” yasası kapsamında İd�l B�ret �le beraber öğren�m

görmek üzere Fransa’ya gönder�ld�. 

1952 yılında Par�s Konservatuarı’nda Gabr�el Bou�llon’la çalışarak konservatuarı b�r�nc�l�k

ödülüyle b�t�rd�.

1954 yılında Cenevre Uluslararası Yarışmasında b�r�nc�l�k,

1955 yılında V�ott� Uluslararası Yarışmasında �k�nc�l�k,

1956 yılında Mun�ch Uluslararası Yarışmasında �k�nc�l�k kazanma başarılarını gösterd�.

1957 yılında katıldığı M. Long – J. Th�baud Uluslararası Yarışması’nda Par�s Şehr� Ödülü’nü

aldı.

1997 yılında Müşerref Hek�moğlu’nun yazdığı “Suna Kan: Öz Şarkısını Duyuran Keman” adlı

k�tap Sevda – Cenap And Müz�k Vakfı tarafından yayınlandı.

Suna Kan’ın Ödüller�

Cenevre Yarışması (1954)

V�ott� Yarışması (1955)

Temtobant yarışması(1956)

Long-Th�baud Yarışması (1957) – “Par�s Kent� Ödülü”

V�tr�ng yarışması(1958)

Kul�t�bang yarışması(1965)

https://www.youtube.com/watch?v=W5RwyP�8Uzs

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=W5RwyPi8Uzs
https://www.youtube.com/watch?v=fDyXGuwbEYg
https://www.youtube.com/watch?v=zrIvfudOGRk
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Aralık ayında bilgisayar bilimleri dersinde sınıf seviyelerine uygun olarak döngüler konusu 
çalışılmıştır.

1. ve 2.sınıf öğrencilerimiz  platform üzerindeki bulmacaları çözerken yazdıkları kod blokları
içerisindeki örüntüleri bulmayı ve tekrarlı işlemleri keşfetmeleri sağlanmıştır.

3. ve 4.sınıf seviyelerinde daha önceki yıllarda çalışılan döngü kavramı hatırlatılmış ve problem
çözme stratejilerinde döngülerin hangi bağlamda kullanılabileceği tartışılmıştır. Aynı zamanda iç
içe döngü yapıları da 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle çalışılmıştır.

Döngü kavramının pekiştirilmesi için aşağıdaki bağlantılardan çalışmalar tekrar edilebilir. 

Ocak ayında ilkokul seviyelerinin tamamında Koşul kavramı üzerine çalışılacaktır.

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ


