
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

  MAVİ SINIF EYLÜL-EKİM AYI  

    ETKİNLİK GAZETESİ 

DEĞERLER EĞİTİMİ: Bu yıl değerler eğitiminde kullanacağı-
mız Kıvrık ve arkadaşları ile tanıştık. Kıvrık kuklalarını inceledik. 
Kendi aramızda kullarla sohbet ettik. 

MUTFAK ETKİNLİĞİ:  

Mutfak etkinliğinde Aydın’ın 
meşhur meyvesi olan incirle, 
kek    yaptık. İkindi kahvaltı-
sında afiyetle yedik. 

SANAT ETKİNLİĞİ: Kura ile belir-
lediğimiz “arkadaşımın vücut resmini” 
tamamlama sanat çalışmasını yaptık. 

SANAT ETKİNLİĞİ: Tebeşirler-
le okul taşlarımızı renklendirdik. 

BAHÇE SAATİ: Okulumuzu gezdik. 
okul personelimizi ziyaret ettik. Okul 
bahçemizi büyüteçlerimizle  inceledik. 
Karıncaları, böcekleri, solucanları, 
ağaçların gövdelerini, yaprakları vb. in-
celeyerek değişiklikleri keşfettik. Son 
olarak oyun parkımızda poz vermeyi 
unutmadık. 

SANAT ETKİNLİĞİ: Okulumuz ve 
sınıfımız hakkında sohbet ettik Oku-
lum ve ben konulu serbest suluboya 
sanat çalışmamızı yaptık.  

DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ:    
Kıvrık Nerede’ ‘Salkım Saçak Ormanında’ 
kitabından, sorumluluk, işbirliği değerleri-
ni kazandırmak için  ‘Bacalı ağaç konuşu-
yor’ etkinliğini yaptık. 

HAFTANIN ARAŞTIRMACISI ETKİNLİĞİ: Bu araştırmacıları-
mız Efe EROL, Defne DÜZEL, Mira AYDIN, Sevgi Beril AK, Çınar 
URAL, Can SAĞLAM, Yalım Güney LAVANDİZ, ve Asya ÖZVEREN’ di. 
Ege bölgesinin illerini araştırdılar ve arkadaşlarına sunum yaparak, 
arkadaşlarının sorularına yanıt verdiler. 

MATEMATİK ETKİNLİĞİ: 
Gems materyalleriyle 2’li 
örüntü çalışması yaptık. 
Matematiğin farklı yönleri-
ni keşfettik. 



SANAT ETKİNLİĞİ:  

Okulum ve duygularım’  Aidi-
yet çalışması   yaptık. TED 
okullarının özelliklerini ve ku-
rallarını    öğrendik. 
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ÇOCUK İÇİN FELSEFE: Bir insa-
nın farklı yaşlarda çekilen iki fotoğra-
fını karşılaştırdık. Aynı insan olup ol-
madığını tartıştık. İlginç sonuçlar or-
taya koyduk. 

AİLEM  OKULDA ETKİNLİĞİ: “Cumhuriyet ve Atatürk “konulu re-
sim çalışmalarımızı ailemizle birlikte yaptık. 

EĞLENCELİ BİLİM ETKİNLİĞİ: Eğlen-
celi Bilim’ dersimizde “Kemik Avcıları”  
deneylerini yaptık. İskelet sistemi ve bö-
lümlerini öğrendik. 

 

 

CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ:  

Cumhuriyet bayramı için kır-
mızı beyaz giyindik. Bayram 
için hazırladığımız şarkımızı 
ailelerimize coşkuyla söyle-
dik. Cumhuriyetin önemini 
öğrendik. Arkadaşlarımızla 
bayramı kutlamaktan çok 

mutlu olduk. 

TEREYAĞI-EKMEK YÖNTEMİ İLE EGE BÖLGESİ SANAT ETKİNLİĞİ: 

Ege bölgesi ile ilgili önce düşündük. Sonra 2 ‘şerli gruplar halin-
de düşüncelerimizi resimledik. Resimler tamamlanınca tüm grup-
lar çalışmalarını arkadaşlarına anlatarak etkinliği tamamladık. 

MUTFAK ETKİNLİĞİ: 
Yaklaşan Cumhuriyet Bayra-
mı’ndan ve Atatürk’ün ülke-
miz için öneminden bahset-
tik. Mutfak etkinliğinde ay 
ve yıldız kurabiyesi   yaptık. 
okul çıkışında ailelerimize 

ikram etmek için 
kurabiyelerimizi eve 
götürdük. 
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