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AİLE KATILIMI ETKİNLİĞİ: 
Asya’nın annesi Gözde Hanım sı-
nıfımıza gelerek “keçe sabun” 
fen-doğa etkinliği yaptırdı.   Bu 
etkinlik çocukların çok ilgisini 
çekti. Keçeden sabun yapımı sı-
rasında sabunun köpürmesi en 
eğlenceli kısımdı.                   

Gözde hanıma katılımın-
dan dolayı çok teşekkür 
ederiz. 

AİLE KATILIMI ETKİNLİĞİ: 
Defne’nin annesi Şenay Hanım 
sınıfımıza gelerek “çim adam” 
fen-doğa etkinliği yaptırdı.   Bu 
etkinlik çocukların çok ilgisini 
çekti. Çim adamlarımızı hazır-
larken çok eğlendik.,  

Şenay hanıma katılımından dolayı çok teşekkür ederiz. 

Göster Anlat: Çınar arkadaşlarına 
topaç oyuncağını tanıttı ve arkadaşlarının 
sorularına yanıtlar verdi. 

EĞLENCELİ BİLİM ETKİNLİĞİ: 
Uzay Atölyesi’ deneyini yaptık. Uzaya yol-
culuk yaparak gezegenleri öğrendik. 

   

YENİ YIL  PARTİMİZ: Her yıl olduğu gibi bu yıl yeni yıl hazır-
lıklarımızı tamamladık. Ailelerimize sürpriz hediyelerimizi hazır-
ladık. 31 Aralık 2018 Pzt. Günü yeni yıl partimize katıldık. Yarış-
malara katıldık ve tabi ki çok eğlendik. Birbirilerimize sürpriz 
hediyelerimizi armağan ettik. Yeni pastamızı da yedikten sonra 
partimizi sonlandırdık. 

Göster Anlat: Can arkadaşlarına oyun 
hamuru oyunca-
ğını tanıttı ve 
arkadaşlarının 
sorularına yanıt-
lar verdi. 

Göster Anlat: Efe arkadaşlarına 
oyuncak kum-
barasını tanıttı 
ve arkadaşları-
nın sorularına 
yanıtlar verdi. 

 

AİLE KATILIMI ETKİNLİĞİ: 
Mehmet’in  annesi Dilek Hanım 
sınıfımıza gelerek “çim adam” 
fen-doğa etkinliği yaptırdı.   Bu 
etkinlik çocukların çok ilgisini 
çekti. .   Bu etkinlik çocukların 
çok ilgisini çekti. Çim adamları-
mızı hazırlarken çok eğlendik.. 

 

 

Dilek hanıma katılımından 
dolayı çok teşekkür ede-
riz. 

AİLEM OKULDA ETKİNLİĞİ: Ailem Okulda etkinliğimizin ikincisini 
gerçekleştirdik. Ailelerimiz ve çocuklarımız orf eğitimine katıldılar. 
Etkinliğe katılan tüm ailelerimize teşekkür ederiz. 



AİLE KATILIMI ETKİNLİĞİ: 
Kemal'in annesi Elif Hanım sını-
fımıza gelerek “meslek tanıtımı 
ve sanat etkinliği” yaptırdı.   Bu 
etkinlikte kemiklerimizin hangi 
besinlere ihtiyacı olduğunu, ke-
miklerimizin ne işe yaradığını ve 
kemiklerimizin nasıl iyileştirildi-
ğini öğrendik.  Kendi elimizin ke-
miklerini kulak çubuklarıyla oluşturduk. Elif hanıma katılımından dolayı 
çok teşekkür ederiz. 
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SANAT ETKİNLİĞİ: Yıldızlar 
hakkında sohbet ve eğitici video 
izledik. Oyun hamuru ve kürdan 
kullanarak takım yıldızlarımızı 
oluşturduk. 

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI:  

Bu ay Yalım Güney LAVANDİZ’ in doğum günü kutlamasını yaptık. Güney ar-
kadaşlarına pasta ve meyve suyu ikram etti. Arkadaşları da; Güney için sürp-
riz resim yaptılar ve hediye ettiler. Çok eğlenceli ve mutlu bir doğum günü 
geçirdik. Güney’e nice mutlu seneler diliyoruz. 

HAFTANIN ARAŞTIRMACISI 
ETKİNLİĞİ: Bu ay Ayşe Selin IR-
MAK Karadeniz Bölgesinin Amasya 
illini araştırdı ve arkadaşlarına sunum 
yaparak, 
arkadaşla-
rının soru-
larına ya-
nıt verdi. 

SANAT ETKİNLİĞİ: Yeni yıl ha-
zırlıklarımız için kapımıza çam 
ağacı yaparak süsledik. 

DRAMA ETKİNLİĞİ: ‘Uzay yolculuğu’ 
hikayemizi okuduk. Gezegenler mobilleri-
mizle uzaya yolculuk dramamızı canlandır-
dık. 

 

AYIN GEZİSİ: Uzay ve 
gökyüzü teması kapsamında 
“Bilim Deney Evine” ziyare-
te gittik. Gezide her şey 
çok ilgimizi çekti. Uzayla 
ilgili farklılıkları fark ettik. 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR: 
Tutum, Yatırım ve Türk Malları 
haftasını kutladık. Tutumlu olmak, 
yatırım yapmak ve Türk mallarını 
öğrendik. Yerli malı taçlarımızı ha-
zırladık. Evden getirdiğimiz yiye-
cek ve içeceklerimizi arkadaşları-
mızla paylaştık. 

 

MUTFAK ETKİNLİĞİ: Bu ay İngilizce dersi 
ile mutfak etkinliği çalışmalarımızı birlikte yaptık. 
Zencefilli Kurabiye Adam ve çam ağacı yeni yıl 
kurabiyelerimizi kalıplarımızı kullanarak yaptık. 
Kurabiyelerimizi ailemizle paylaşmak için evleri-

mize götürdük. 
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