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29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!  

Küçücük adımlarımızla daima izinde olacağız Atam! 

Montessorri çalışmamızda karışık 
olan fasulye ve nohutları birbirin-
den ayırma çalışması yaptık. 

Kare şeklini öğrendik. Ana renkler ile kare şeklinde yaratıcı baskı çalışmalarımızı 
yaptık. 

Büyüteçlerimizle el-ayak parmakları-
mız ve avuç içlerimizi inceledik. 

Origami çalışması yaparak evlerimizi oluşturduk ve istediğimiz gibi renklerdik. 
Üzerlerine ev adreslerimizi yapıştırarak, adreslerimizi öğrenmeye  çalıştık. 

Mutfak etkinliğinde bu ay Ege Bölgesinin meşhur mey-
vesi  zeytinini tatlandırdık. Kahvaltıda afiyetle yedik. 
İkinci mutfak etkinliğimizde Cumhuriyet Haftası kap-
samında ay ve yıldız kurabiyesi yaparak el kaslarımızı 
güçlendirdik. Kurabiyelerimizi ailelerimizi hediye ettik. 

Ailem Okulda etkinliğimiz ile Değerli Veli-
lerimizi okulumuza davet ederek 
‘’Cumhuriyet ve Atatürk’’ konulu sanat 
çalışması yaptık. 

 

Gems materyalleri ile 1-20 arası sayma çalışması yaptık. 



1 Sayısını Öğrendik. Önce yere 
çizilmiş olan 1 sayısının üzerin-
de yürüme çalışması yaptık. 
Sonra matematik kitabımızdan 
çalışma sayfalarımızı yaptık. 
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Hayvanları Koruma Gününde Hayvan Ba-
rınağına  geziye giderek, hayvan dost-
larımıza mama götürürdük. 

HAFTANIN ÇOCUĞU: Nil Baran bebeklik eşyalarını ve fotoğraflarını 
kullanarak kendisini arkadaşlarına anlatan bir sunum yaptı. Arkadaşlarının 
sorularını cevapladı. Böylece Nil’i daha yakından tanıdık. Bu güzel sunumu 
için Nil’e teşekkür ederiz. 

Kitap gününde okul kütüphanesindeki 
kitapları inceledik.  

Şapkanın üzerini daire ve kare şekilleri ile 
doldurarak öğrendiğimiz şekilleri pekiştirdik. 
Hem de küçük kaslarımızın çalışmasını sağla-
dık. 

TED aidiyet çalışmamızda  TED tanıtım 
videomuzu izledik ve TED logolu okulum 
sanat çalışmasını yaparak logomuzun an-
lamını öğrendik. 

Eğlenceli Bilim dersinin kurallarını öğrendik. Küçük bilim insanları 
olup sihirli kum deneyini yaptık.   

KOMŞU DİYİNCE NE ANLIYORSUN,AKLINA KİMLER GELİYOR? 

Çınar Eymen: Görkem bizim komşumuz. Alt katta oturuyor. 

Hüseyin Alp: Üst kat komşumuz Çamur.5 yaşında oyun oynuyoruz. Bazen benimle 
tartışıyor. 

Nil: Demet Teyzem bizim komşumuz. Onun çocuğu var erkek Toprak. Bizim üst 
katımızda oturuyor. 

Adal: Komşumuz var. Babaannemin orda. 

Su: Ozan Amcamlar bizim komşumuz. Kaan ile oynuyorum. Biz gidiyoruz, onlar 
geliyor. Çocuk çocuğa biz gidiyoruz. 

Hakan: Rüzgar bizim komşumuz. Babası Sedat. Bizim yan katta oturuyorlar. Sol 
tarafta. 

Emre: Demir bizim komşumuz. Oyun oynuyoruz. Bazen tartışıyoruz. Bizim evin 
yanında oturuyorlar. Bazen başka oyunlar oynuyoruz. 

Çınar: Komşumun adı Limon. Değişiyor Hülya oluyor. Kendisi de değişiyor. 

Ömer Faruk: Komşumuz Rüzgar oyunlar oynuyoruz onunla. 

Hüseyin: Babaannem bizim komşumuz. Bize geliyor hep. Biz de onlara gidiyoruz. 

Nejdet: Babaannem bizi komşuya götürüyor. Komşunun yaşlı nenesi var. 

Aras: Komşuya gidersin. Babaannem bizim komşumuz. Selçuk’taki evimizde çok 
yakın. Komşular birbirleri ile konuşur. 

Bahçeye çıkarak güzel havanın tadını çıkardık. Hem birlikte oyunlar oynayarak 
eğlendik, hem de büyük kaslarımızı çalıştırdık. Çeşitli oyunlar kurduk. Birbirimizi 
daha yakından   tanıdık. Bahçede dilediğimiz gibi oynadık. 
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