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GAZETESİ 

Ekolojik yaşamda kimlerin yer aldığını konuştuk. Ardından 
yaşam döngüsünün anlamını öğrendik ve kurbağanın yaşam 
döngüsü etkinliğimizi gerçekleştirdik.  

 

Eğlenceli Bilim 

dersimizde ‘Fosil 

Kaşifleri’ dene-

yimiz ile; Pale-

ontolog mesleği-

ni öğrendik ve 

birer Paleonto-

log gibi fosilleri 

inceledik.  

 

 
 

Minik Tema “Kağıttan Su Döngüsü” 
etkinliği yaparak su döngüsündeki 

aşamaları keşfettik. Pipetlerimiz ile 
suyu önce yağmur olarak yeryüzüne 

indirdik, ardından buharlaşarak 
gökyüzüne gidişini canlandırdık.  

Geri dönüşümün öneminden bahsettik. Hangi malzemelerin geri dö-
nüştürülebileceğini tahmin ederek; “Geri Dönüşüm” kavram harita-
mızı oluşturduk. Son olarak evden getirdiğimiz geri dönüşüm malze-
meleri ile tahminlerimizi karşılaştırdık.  

 

 

 

Geleneksel oyunlarımızdan ‘Mendil Kapmaca’ oyunumuzu 
bahçede neşeyle oynadık.  

GÖSTER ANLAT 

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

 

Eve gitmeden önce, iletişim defter-
lerimizi oyunla almak istedik. Önce 
defterleri ters çevirerek etrafında 
dans ettik, ardından müzik durdu-
ğunda öğretmen kimin ismini söyler-
se, o defteri bulmaya çalıştık. Hem 
eğlendik, hem de isim farkındalığı 

oluşturduk.  
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Çocuklar için felsefe eğiti-
mi kapsamında, ’Hayvanlar 
olmasaydı ne olurdu ?’ so-
rusuna yanıtlar aradık. İlk 
olarak sınıf içinde düşüne-
rek bireysel gezindik. Ar-
dından bir arkadaşımız ile 
eşleşerek düşüncelerimizi 
paylaştık.3 farklı arkada-
şımız ile DÜŞÜN-EŞLEŞ-
PAYLAŞ üçlemesini tekrar-
ladıktan sonra daire şek-
linde oturduk ve 1. , 2. , 
3. eşleştiğimiz arkadaşla-
rımız ile neler konuştuğu-
muzu hatırlamaya çalıştık. 
Ekolojik dengeyi tartışırken 
kendimizi bir hafıza oyunu-
nun içinde bulduk. 

 

Sınıfımızın balkonunda, Dünya’nın oluşumunu, ‘Hareketli Dünya’ de-
neyimiz ile kavramaya çalıştık. Yıl, mevsimler, gece-gündüz kavram-
larını pekiştirdik. 

Çocuk kütüphanesine gezi düzenledik ve 

ilgi ile kitapları inceledik.   1.Sınıfa merhaba diyebilmek  için cüppelerimizi giydik. 

 

 

18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yı-
lında; okulumuza kurulan Çanakkale Mü-

zesi’ni gezdik.  

Atatürk ve arkadaşlarının başarı dolu 
hikayelerini dinledik. Onları bir kez da-

ha saygı, sevgi ve özlemle andık. 

 

 

 

 

 

 

AİLE KATILIMI 

Aile katılımı etkinlikle-

rimizde bu ay; Poy-

raz’ın annesi Meltem 

hanımı ağırladık. Mel-

tem Hanım öğrencileri-

mize sanat etkinliği 

yaptırdı. Meltem Ha-

nım’a katılımından do-

layı teşekkür ederiz. 

 

 

 

AİLE KATILIMI 

Aile katılımı etkinlikle-

rimizde bu ay; Hüse-

yin’in annesi Hicran ha-

nımı ve babası Ali beyi 

ağırladık. Hicran Hanım 

ve Ali Bey öğrencileri-

mizle birlikte organik 

tarım alanımızda doma-

tes ektik. Ailemize ka-

tılımından dolayı teşek-

kür ederiz. 
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