
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

TURUNCU SINIF ARALIK AYI ETKİNLİK  

GAZETESİ 

                                                           DRAMA ETKİNLİĞİ                                                           

Roketimize binerek uzay 
yolculuğumuza başladık. 

Her gezegende indik ve o 
gezegenin özelliklerini keş-

fettik. 

EĞLENCELİ BİLİM 

Eğlenceli bilim dersimiz kapsamında uzay çamurları yaptık. 
Bu çamurlar ile doyasıya oynayarak eğlendik.  

 

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE 

Çocuklar için felsefe eğitimi kapsamında örümcek ağı tekniği ile öykü ta-
mamlama oyunu oynadık. Hem öykünün bir parçası olduk hem de arkadaş-
larımızın söylediği cümleleri aklımızda tutmaya çalıştık. 

 

 

 

 

MUTFAK ETKİNLİĞİ 

Mutfak etkinliğimizde büyük bir özen ve titizlik ile göktaşı kurabi-
yesi yaptık. Bu süreçte çok eğlendik. 

 

 

 

Dans et yapıştır 
yöntemi ile önce 
roket ve astronot 
kıyafetinin etra-
fında dans ettik. 
Ardından müzik 
durduğunda alümin-
yum folyoları yırt-
ma-yapıştırma 
tekniği ile zemini-
mize uygulayarak 
roketimizi ve ast-
ronotumuzu oluş-
turduk. 

 

GÖSTER ANLAT 

Göster-Anlat etkinliğimiz kapsamında 
Aras arkadaşımız  evden seçtiği bir 
nesneyi sınıfa getirerek, o nesnenin 
özelliklerini arkadaşlarına anlattı.  

 

GÖSTER ANLAT 

Göster-Anlat etkinliğimiz kapsamın-
da Yağmur arkadaşımız  evden seç-
tiği bir nesneyi sınıfa getirerek, o 
nesnenin özelliklerini arkadaşlarına 
anlattı. 
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Mevsimlerin nasıl oluştuğunu öğrendik, Mevsimler ile ilgili çeşitli oyunlar 
oynadık ve bir mevsim grafiği oluşturduk.  

 

Yağmurun nasıl yağdığını, niye yağdığını konuştuk. Ardın-
dan su döngüsü 
hakkında bilgi 
sahibi olduk. 
Son olarak 
yağmur tane-
leri arasından 
ipler geçirerek 
küçük kas mo-
tor becerileri-
mizi biraz 
zorladık.Ama 
hepimiz ipi, 
tüm yağmur 
tanelerinden 
geçirmeyi ba-
şardık.  

Bilim Evi’ne ziyarete gittik. Merak etti-
ğimiz soruları sorduk bunun yanında 
uzay, bilim ve hayvanlar hakkında yeni 
bilgiler edindik. 

Yeni yıl için birbirimize çok güzel hediyeler verdik, anı biriktir-
meye devam ettik…  

 

 

 

 

 

 

 

 

HAFTANIN ARAŞTIRMACISI  

Haftanın araştırmacısı etkinliğimiz 
kapsamında Senem arkadaşımız Ka-
radeniz Bölgesinde yer alan Trabzon 

ilini tanıttı. 

 

 

 

 

 

AİLE KATILIMI 

Aile katılımı etkinliklerimizde bu 
ay; Melis Ece’nin annesi Sibel 
hanım’ı, Çağan Çınar’ın babası 
Kasım Bey’i ve Beril’in annesi 

Hatice hanımı ağırladık.  

 

             Turuncu sınıf olarak herkese mutlu yıllar diliyoruz. 
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