
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

  MAVİ SINIF NİSAN AYI  

    ETKİNLİK GAZETESİ 

AİDİYET  ÇALIŞMASI: TED Marşı eşliğinde;  TED Bayrağı sanat etkin-
liğimizi yaptık. 

 

TÜRKİYEMİZ PROJESİ SANAT ÇALIŞMASI: Türkiye haritası 
üzerinde TED Okullarının olduğu şehirleri renkli  kartlarla tüm TED 
okullarının logolarını hazırladık. 

SANAT ETKİNLİĞİ: Dünya Çocuk-
ları kukla sanat çakılmamızı yaptık. 

SANAT ETKİNLİĞİ: 23 Nisan si-
hirli çubuklar sanat çalışmamızı yap-

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI: 
23 Nisan kutlamamız için şarkımızı öğrendik. 23 Nisan günü şarkımızı 
sizlere coşkuyla söyledik. 

Eğlenceli bilim dersimizde Elektriğin Dün-

yası deneyimizi yaptık. Statik ve dina-
mik elektriği öğrendik. 

 

Eğlenceli bilim dersimizde Havanın 
Gücü adlı deneyimizi yaptık. Havayı 
nasıl hissettiğimizi öğrendik. 

23 NİSAN HAFTASI KUTLA-
MALARI: Giymek istediğimiz  
kıyafetle okula gelerek, 23 Nisan 
partisi yaptık. Farklı yarışmalara 
ve oyunlara katıldık. Spagetti ya-
rışmasını çok sevdik. 23 Nisan pas-
tamızı afiyetle yedik.          

Arkadaşları-
mızla özgürce 
dans ederek 
partimizi     
tamamladık.  

23 NİSAN HAFTASI 
KUTLAMALARI:  

Partimizden sonra ikinci 
gün sinema keyfi ve pat-
lamış mısır saati yaptık. 
Tabi ki beklenen gün 
oyuncak şenliği ve       
hologram gösterisinde 
çok eğlendik. 



FEN VE DOĞA ÇALIŞMASI: Çocuk hakları eğitici videomuzu izle-
dik. Kendi haklarımızı oluşturan pankartlar hazırlayarak okulumuzda 
dolaştık. 
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DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ: 

Müze Anı Defterinde neler Yazı-
yor? etkinliğini yaparak, ilginç bu-
luşlar müzesi oluşturduk. 

 

OYUN ETKİNLİĞİ: Öğretmenlerimizin hazırladığı dairelerden TED 
yazısının üzerinde köpük tabaklarla oyun oynadık. İşbirliğin önemini 
bir kez daha hatırladık. 

DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ: 
Dopdolu Müze’de’ kitabımızdan “İlginç Buluşlar 

Kupası” etkinliğimizi yaptık. Müzedeki çalışma-

SANAT ETKİNLİĞİ: Kitap ayra-
cı sanat çalışmamızı yaptık. 

Dünya kitap haftası kapsamında Haydi 
Anlat Bakalım tekniği ile farklı 3 kita-
bı inceledik ve onlar hakkında hafıza 
oyunu oynadık.  

KROKİ-HARİTA-KUŞ 
BAKIŞI  OYUN VE     
SANAT ETKİNLİĞİ: 

Legolar ve blokları kullanarak 
binalar yaptık. Kale, kule, 
apartman, müstakil ev gibi 
birçok farklı binalar yaptık. 
Binaları kuşbakışı bakarak 
inceledik. Legolardan yaptık-

ları binanın krokisini çizdik.  

  

‘BİRİNCİ SINIFA HAZIRIZ’   
İlköğretim sınıfına giderek şu an 
birinci sınıfları okutan öğretme-
nimizden 1.sınıf ile ilgili bilgiler 
aldık ve sesler adası kitabımızı 
ilköğretim sıralarında çalıştık. 

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI:  

Bu ay Mira AKYILDIZ’ ın doğum günü kutlamasını 
yaptık. Mira arkadaşlarına pasta ve meyve suyu 
ikram etti. Arkadaşları da, Mira için sürpriz resim 
yaptılar ve hediye ettiler. Çok eğlenceli ve mutlu 
bir doğum günü geçirdik.  
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