
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

MAVİ SINIF MART AYI  

ETKİNLİK GAZETESİ 

ÇOCUK FELSEFESİ ETKİNLİĞİ Çocuklar için felsefe eğitimi kap-
samında “Eşitlik Adalet midir ?” sorusunu pasta görseli üzerinden tar-
tıştık. 

AİLE KATILIMI ETKİNLİĞİ: 
Can’ın annesi Cansu Hanım sını-
fımıza gelerek “palyoça” sanat 
etkinliği yaptırdı. Cansu Hanıma 
katılımından dolayı çok teşek-
kür ederiz. 

AYIN GEZİSİ: Mimarlık 
ofisine giderek yaşam alan-
ları ve nasıl yapıldıkları 
hakkında bilgiler öğrendik. 
ev maketlerini incelemek  
ve çok hoşumuza gitti. 

SANAT ETKİNLİĞİ: 1 8 Mart Çanakkale Zaferini ile ilgili eğitici 
videomuzu izledik. Atatürk ve askerlerimiz için; Çanakkale Geçilmez 
türkümüzü dinleyerek, sanat etkinliğimizi yaptık  

SANAT ETKİNLİĞİ: Havayı güzel bulduk ve balkonumuzda Ata-
türk’ün Yaşam Döngüsü etkinliğimizi yaptık. Atatürk yaşamı boyunca 
bizim için neler yaptığını öğrendik. 

FEN-DOĞA ETKTİNLİĞİ: Organik Tarım alanımıza domates ve bi-
ber fidanı diktik. 



MİNİK TEMA ETKİNLİĞİ: Kağıttan Su döngüsü etkinliğini yaptık.  
Önce bahçeye çıkarak su biri-
kintilerini tebeşir ile işaretle-
dik. Sonra güneş ile buharlaşan 
su birikintilerini inceledik su 
döngüsü sanat çalışmamızı sını-
fımızda tamamladık. 
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27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü 
kutladık. 

MUTFAK ETKİNLİĞİ: Bir gün önce kahvaltıdan kalan ekmekleri 
fırınladık ve mutfak etkinliğinde “Bayatlayan Ekmek Kurabiyesi” yap-
tık ve Geri dönüşümün önemini öğrendik. 

Annelerimiz için 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü kartları hazırladık. 

SANAT ETKİNLİĞİ: Tavuğun 
yaşam döngüsü çalışmamızı yaptık. 

Minik Tema Etkinliği: Sınıf bah-
çesi etkinliğini yaparak yenilebilen 
otları öğrendik. 

AYIN GEZİSİ: Çocuk kütüpha-
nesine giderek; kütüphane haftası-
nı kutladık ve kütüphaneye üye ol-
mak ne demek öğrendik. Çeşitli 
kitapları kütüphane kurallarına 

uyarak inceledik. 

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI:  

Bu ay Asya ÖZVEREN’ in doğum günü kutlamasını yap-
tık. Asya arkadaşlarına pasta ve süt ikram etti. Arka-
daşları da, Asya için sürpriz resim yaptılar ve hediye 
ettiler. Çok eğlenceli ve mutlu bir doğum günü geçir-
dik.  

 

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI:  

Bu ay Defne DÜZEL ’in doğum günü kutlamasını 
yaptık. Defne arkadaşlarına pasta ve süt ikram 
etti. Arkadaşları da, Asya için sürpriz resim yap-
tılar ve hediye ettiler. Çok eğlenceli ve mutlu bir 

doğum günü geçir-
dik.  
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