
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

TURUNCU SINIF EYLÜL-EKİM AYI ETKİNLİK  

GAZETESİ 

HAFTANIN ARAŞTIRMACISI  

Çağan Çınar, Beril, Hüseyin ve Yağmur arkadaşlarımız Ege Bölgesi içeri-
sinde yer alan Denizli, Aydın, İzmir ve Manisa illerini tanıttılar.  

HAFTANIN ARAŞTIRMACISI  

Mete, Aras, İpek İrem ve Melis Ece  arkadaşlarımız Ege Bölgesi içeri-
sinde yer alan Kütahya, Uşak, Muğla ve Afyon illerini tanıttılar. 

Arkadaşımızın bıraktığı yerden, kendi çizgilerimizi devam ettirerek ‘İlk 
Çizgilerim’ sanat çalışmamızı gerçekleştirdik. Son olarak çizgiler arasında 
kalan boşluklara keyifli resimler yaptık. 

Meslekleri ve o mesleklerde çalışan kişileri tanıdık. Gruplama çalışmamızı 
yaptık. Ardından önce karşılıklı olarak, sonra tüm gruba yönelik canlan-
dırma tekniği ile ‘Meslek tahmini’ oyunu oynadık. 

 

Çocuklar için Felsefe Eğitimi kapsamında ‘Sağlıklı Yaşam Nasıl olmalı?’ sorusunu 
Gez-Birleş-Ayrıl tekniği ile farklı 3 arkadaşımızla eşleşerek konuştuk. Ardından 
çember sohbeti ile tüm duyduğumuz düşünceleri paylaştık. Son olarak elimizdeki 
materyaller ile sağlığa faydalı olacak icatlar yaptık.  

 

Senem, Poyraz, İpek ve Melis Ece ar-
kadaşlarımız ‘Sağlık Kolyesi’ icat etti-
ler. Kolyeyi takan herkesin iyileşeceğini 
anlattılar. 

Çağan Çınar ve Nevşin arkadaşlarımız 
her hastalığı iyileştiren güçlü ve sihirli 
bir ilaç icat ettiler. İlacı içenlerin 5 
saniye içinde iyileşeceğini söylediler.  

Hüseyin, Yağmur, Ara ve Emin Ege ar-
kadaşlarımız bir ‘Sağlık Robotu’ icat 
ettiler. Bu robotun tüm hastalıkları ba-
karak teşhis edebileceğini anlattılar. 

Elif, Mete ve Beril arkadaşlarımız 
‘Sağlık Saati’ icat ettiler. Saati kolu-
muza takınca bize sağlığımız hakkında 
bilgi vereceğini anlattılar. 
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 İlk çizgilerimizi un üzerinde çizerek farkındalık çalışmamızı gerçekleş-
tirdik.  

 

‘Sihirli Kum’ deneyi ile Eğlenceli Bilim dersi ile tanıştık. İlk hafta-

dan tüm yıl ne kadar şaşıracağımızı ve eğleneceğimizi anladık.  

       

Sesler Adası kitabımız ile ses farkında-
lığı çalışmalarımızı yaptık. 

Cumhuriyetin anlamını ve önemini öğrendik. Cumhuriyet Marşımızı 
konferans salonunda coşkuyla söyledik.  

‘Arkadaşının Aynası ol drama çalış-
mamız ile hem eğlendik hem de 
‘Yansıma’ kavramını öğrendik.  

 

Mutfak etkinliğimizde Ay ve Yıldızdan 
oluşan kurabiyeler yaptık ve afiyetle 
yedik. 

‘Sevimli Dostlar’ tiyatrosunu heyecanla bekledik ve zevkle 
izledik.  

 

 Kitap günümüzde kütüphane köşemize giderek kitaplarımızı inceledik.  
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