
UYGULAMALI DERSLER

ETKİNLİK BÜLTENİ

(NİSAN)

İZMİR ÖZEL 

TEVFİK FİKRET

İLKÖĞRETİM KURUMU



SATRANÇ

NOTASYON
        Her taş türü için bir harf vardır. Şah için ‘Ş’, Vezir için ‘V’, Kale için ‘K’  Fil
için ‘F’, At için ‘A’. Ya Piyonlar? o nlar ufak taşlardır ve herhangi bir harf
almazlar. Dikkat edin ki aletler için BÜYÜK HARF kareler için KÜÇÜK HARF
kullanılır.
        Atımızı f3 karesine gideceksek Af3 yazarız. at ile e5’teki piyonu alırsak
Axe5 yazarız. Alışlar için x kullanılır.
         Kısa rok 0-0 ve uzun 0-0-0 şeklinde yazılır.
        d1 karesine kalemizi gideceksek ve oraya hem a1’de hem f1’deki kale
gidebiliyorsa örneğin Kfd1 yazarız.
        Piyonu e8 karesine getirip vezir çıkacaksak e8V yazılır. Kale çıkarsak e8K
şeklinde olur.
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     Mart ayının son haftası kutladığımız Kütüphane Haftasını geride bıraktık.
Okul öncesi ve ilkokul sınıflarımızla çeşitli etkinlikler yaptık. Pandemi
nedeniyle iki yıldır yapamadığımız “Kitap değişim” ve bahçede tüm okul kitap
okuma etkinliğimize kaldığımız yerden devam ettik ve keyifle tamamladık.
          Nisan ayında kütüphane derslerimizde sınıf seviyelerine göre;
-Okuma hızı,
-Yüz yüze yayınevi etkinliği,
-Çevrim içi yazar etkinliği,
-Okuma projesi kitap değerlendirme etkinliği,
-Atasözleri ve deyimler yarışması finali,
- Sözlük kullanımı-2 derslerini işleyeceğiz.

KÜTÜPHANE DERSİ
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    Okul Kültürünün önemli ögelerinden biri olan törenlerimiz örf ve geleneklerin
de nesilden nesile aktarılmasında  önemli rol oynar. Okulumuz                   Milli
Bayramlarımızda bilgiyi aktarmanın yanı sıra Milli duygularımızla bir çatı
altında toplanıp coşku heyecan ve motivasyonu da arttırır.
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okul tören programımız için  
ilkokul görevli öğrenci gruplarımızla çeşitli dans ve kareografi çalışmaları
yapılmaktadır.
     Amacı sevgi, kardeşlik, dostluk bağlarını güçlendirmek olan bayramımızı
öğrencilerimiz ile yapacağımız çeşitli spor etkinlikleri ile coşku ile kutlayacağız.
Öğrencilerimiz ile oynayacağımız oyunlar;

BEDEN EĞİTİMİ
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Ortaokul öğrencilerimizle de yapacağımız geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra kalecili

yakan top oyunu ve Yöresel Halk danslarından bazılarını öğreteceğiz.
lkokul 3. Sınıflar Minik Erkek Basketbol Takımımızın Okulsporları İzmir İl Birinciliği

Müsabakaları Nisan Ayında yapılacaktır 
 

BOWLING OYUNUHALAT ÇEKME OYUNU

BAYRAK KOŞUSUÇEMBERLE İŞ BİRLİĞİ



      Doğaya ait gördüğü her detayı ilham kaynağı olarak kullanan, her birini hayal
gücünde işleyerek bunları çalışmalarını aktaran, hiç vahşi doğada bulunmamışsa
gerçek bir orman görmemiş olmasına rağmen pek çok balta girmemiş orman
manzaralarını Paris’e taşımayı başarmış sanatçımız Henri Rousseau ile ilgili
çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Rousseau’nun çalışmalarıyla hem doğayı inceleme fırsatı
bulduk hem de hayal gücünün bize neler kazandıra bildiğini keşfettik.
       Nisan ayı içerisinde yapacağımız çalışmalarla hem 23 Nisan ulusal egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nın coşkusunu yaşayacağız hem de kola baskı tekniklerini öğreneceğiz.
Bu çalışmalarda bize eşlik edecek olan sanatçımız pek çok baskı türünü de
çalışmalarında kullanmış olan Bedri Rahmi EYÜBOĞLU. Ressam, yazar ve şair olmak
gibi pek çok sanat dalı ile haşır neşir olan sanatçı resimsel anlatımlarını da farklı farklı
teknikler kullanarak yapmıştır. Kendi eğitimini tamamladıktan sonra hayatı boyunca
akademide öğretmenlik yapmaya devam etmiştir. Çalışmalarında genellesel Türk
öğelerini batının sanat anlayışla harmanlayarak sunmuştur. Bizlere de yeni bakış açıları
kazandıracak olmasının heyecanını yaşıyoruz.
      Nisan ayı süresince yapacağımız çalışmalarda dosyalarımızda olan materyaller
yeterli olacaktır. İlgi ve desteğinize teşekkür ederiz. 

GÖRSEL SANATLAR
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MÜZİK
 

         
 ERDOĞAN OKYAY

      1 Nisan 1933 yılında İzmir Buca'da dünyaya gelen Dr. Erdoğan Okyay,      1971
yılında yeni başlamış olan TRT Ankara Televizyonu'nda, süreli çocuk müziği
programlarını eşiyle birlikte yapmıştır. 
      1961 yılında önceden asistan olarak görev yaptığı Gazi Eğitim Enstitüsüne piyano
ve okul müziği öğretmeni olarak göreve başladı. Gazi Eğitim Enstitüsünde içinde
Muammer Sun'un da bulunduğu bir grup müzik eğitimcisiyle, Türk okul müziğine özgü
bir müzik eğitimi ilkelerinin ortaya çıkmasına katkılarda bulundu. 
      1973'te Almanya'nın önemli bilim kuruluşlarından Alexandr von Humboldt Vakfının
doçentlik bursunu kazanarak, bir araştırma yapmak üzere iki yıllığına Almanya'ya
Berlin'e giderek, Prof. Kurt Reinhard'ın son doktora öğrencisi olarak, Hür Berlin
Üniversitesinde Müzik Etnolojisi dalında doktorasını yaptı. 
     Türkiye’de en eski müzikoloji bölümü Ege Üniversitesi’nde Dr. Erdoğan Okyay’ın
da aralarında bulunduğu müzikbilimcilerce kurulmuştu.
·Atatürk ölmedi yüreğimde yaşıyor
·Öğretmenim canım benim
·Kestane gürgen palamut
Gezsen Anadolu'yu gibi tanınmış çocuk şarkılarının bestecisi olan OKYAY, 15 Ekim
2017 tarihinde hayatını kaybetmiştir
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BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
 

         
     Bilgisayar Bilimleri dersinde mart ayı içerisinde 1. Ve 2. Sınıflarda programlama
dilleri alanında olay yapıları kapsamında çalışmalar yapılmıştır. Temel bilgi
teknolojileri kullanımı alanında ise ergonomi ve klavye alıştırmaları yapılmış olup bu
alıştırmaların evde de yapmak için aşağıdaki bağlantıdan yararlanabilirsiniz. 
      3. ve 4. Sınıf seviyelerinde ise programlama dilleri kapsamında koşul yapılarının
çözümlenmesi ve koşullu döngü yapıları örnekleri code.org üzerindeki “Arı Koşullar”
çalışma ile pekiştirilmiştir. 
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       Nisan ayı çalışmaları ile birlikte ürün oluşturma çalışmalarına başlanacaktır. 1 ve
2. Sınıflarımızda görsel manipülasyon yazılımları kullanılarak başlangıç için 2 boyutlu
sonrasında 3 boyutlu görsel manipülasyonlar yapacak ve kendi ürünlerini
tasarlayacaklardır. 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerimiz ise bu ay bulut araçlarının kullanımı
işbirlikli belge yönetimi düzenleme ve ürün geliştirme stratejileri üzerine çalışmalar
yapacaklardır. 

Evde kullanılabilecek araçlar:
1 ve 2. Sınıflar için : https://www.abcya.com/games/typing_rocket_junior
3 ve 4. Sınıflar için : https://studio.code.org/s/coursed-2017
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