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MAVİ SINIF KASIM AYI  

ETKİNLİK GAZETESİ 

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI:  

Bu ay Efe EROL doğum günü kutlamasını yaptık. Efe arkadaşlarına pasta ve 
meyve suyu ikram etti. Arkadaşları da ,Efe için sürpriz resim yaptılar ve he-
diye ettiler. Çok eğlenceli ve mutlu bir doğum günü geçirdik.  

HAFTANIN ARAŞTIRMACISI ETKİNLİĞİ:  

Bu araştırmacılarımız Mira AKYILDIZ, Mehmet Salim SUBAŞİ, Ahmet Yiğit 
KILIÇ ve Kemal Aydın'dı. İç Anadolu bölgesinin illerini araştırdılar ve arka-
daşlarına sunum yaparak, arkadaşlarının sorularına yanıt verdiler. 

Göster Anlat: Mira, arkadaşlarına 
“Birim Küpler” zeka oyuncağını tanıttı ve 
arkadaşlarının sorularına yanıtlar verdi. 

 

Sanat etkinliği: Sınıfımızda sayım 
var etkinliği yaptık. Beş duyu organını öğ-
rendik. 

SANAT ETKİNLİĞİ:  

“Resimlerle Atatürk” adlı 
slaytı izledik. Atatürk’ün 
özellikleri ve farklı yönleri  
hakkında sohbet ettik. 
Atatürk” şiirini öğrendik. 
“Atamıza” isimli sanat et-

Göster Anlat:  

Yalım Güney ,arkadaşlarına mikrofonunu tanıttı 

ve arkadaşlarının sorularına yanıtlar verdi. 

 

Göster Anlat: Ayşe Selin, arkadaşla-
rına panda oyuncaklarını tanıttı ve arka-
daşlarının sorularına yanıtlar verdi. 

TED AİDİYET ÇALIŞMASI: Bu ay Türkiye'miz proje çalışmamız ile Ai-
diyet çalışmamızı birleştirdik. Türkiye’de 39 TED okulu olduğunu ve 1 Üniver-
sitesinin olduğunu öğrendik . 6 yaşlar olarak Türkiye’deki tüm TED okullarının 
logosundaki meşale çalışmasını tamamlayarak Türkiye haritasında yerlerine 
yerleştirdik.  

EĞLENCELİ BİLİM: Eğlenceli Bilim’ dersimizde “Kalbimizin Gizemi”  de-
neylerini yaptık. Vücudumuzdaki kan yapısını ve dolaşımını öğrendik. Kalbin 
yapısını ve çalışma prensibini keşfettik.  Stetoskop kavramını öğrenerek kal-
bimizi daha yakından tanıdık. 

 

 



MATEMATİK ETKİNLİĞİ:  

Üçgenin kaç köşesi ve kaç kenarı olduğunu 
keşfettik. Sınıfımızdaki üçgenleri bulduk.    
El-göz koordinasyonun gelişimini desteklen-
mesi için  geometrik şekillerden  üçgen şek-
linden balık oluşturduk.  
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SANAT VE OYUN ETKİNLİĞİ: 

Arkadaşlarımızı eşleşerek bedeni-

ni inceledik. Vücut kalıplarına ar-

kadaşımızın vücudunu oluşturduk. 

PAYLAŞIM ÇEMBERİ ETKİNLİĞİ: Beden Eğitimi öğretmenimizi sınıfa 
davet ederek sporun önemini ve spor dalları hakkında sohbet ettik. Okulu-
muzda hangi spor dalları eğitimi veriliyor, doğru kaynaktan öğrendik. 

 

FEN-DOĞA ETKİNLİĞİ:       

Hangi besinin vücudumuzun neresine 
iyi geldiğini öğrenmek için eğitici vi-
deomuzu izledik. Vücut maketi üzerin-
de organları inceledik ve yerleştirdik. 

 

AİLE KATILIMI ETKİNLİĞİ: Efe’nin babası Mustafa Bey sınıfımıza 
gelerek meslek tanıtımı yaptı. Maden Mühendisi olan Mustafa Bey, 
Petrol nasıl çıkarıldığını, işlendiğini ve nasıl oluştuğu vb. konularda bil-
gi paylaşımda bulundu. Çocuklarla birlikte basit bir sondaj makinesi 
yaparak petrolü çıkarılışını örneklendirdi. Mustafa Bey’e katılımından 
dolayı çok teşekkür ederiz. 

 NOSTALJİ GÜNÜ: Büyükleri-
mizle nostalji gününde çocuklar-
la birlikte torununu bul, heykel 
ol ve para izi çıkarma oyunlarını 
oynadık. Büyüklerimize  parmak 
oyunumuzu ve şarkılarımızı söy-
ledik. Büyüklerimize ortak alan-
da İngilizce şarkımızı söyledik  

ve birlikte halk oyunlarımızı 
oynadık. 

Büyüklerimizi okulda gör-
mekten çok mutlu olduk ve 
çok eğlendik. Tüm büyükle-
rimize katılımlarından dola-
yı teşekkür ederiz. 

MUTFAK ETKİNLİĞİ: Sağlıklı Beslenmenin önemi üzerine tekrar ko-
nuştuk. Bu ay mutfak etkinliğinde mevsim turşusu kurduk. Turşularımız hazır 
olduğunda öğle yemeğinde kuru fasulye yemeğinin yanında yedi. 
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