
TED EGE KOLEJİ ANA SINIFI 

TURUNCU SINIF NİSAN AYI ETKİNLİK  

GAZETESİ 

      Dünya maketimizi inceledik, yer küreyi öğrendik. Dünya üzerin-
de yaşayan farklı insanlar olduğundan bahsettik. Ardından, bu in-
sanlar ile tanıştık ve onların kuklasını yaptık. Hazırladığımız dün-

yanın etrafına yapıştırdık.  

Eğlenceli bilim dersimizde ‘Havanın Gücü ‘deneyimizi yaptık. Ha-
vanın da yer kapladığını  deneyimiz ile kavradık. 

 

 

 

Çocuklar için fel-
sefe eğitimi kap-
samında ‘Aynı dili 
bilmeyen iki ço-
cuğun anlaşmak 
zorunda olduğunu 
hikayeleştirdik. 

Karşımızdaki kişi-
nin dilini bilmeden 
nasıl anlaşırız ?’ 
Diye sorduk ve 

top taşıma tekni-
ği ile cevaplar 

aradık. Sürecimi-
zi ‘Yaşasın Farklı 
Olmak’ şarkısı ile 
dans ederek ta-

mamladık.  

 

 

Yüzme dersimiz çok keyifli. 

Aidiyet çalışmamızda TED bayrağını tanıdık. Kendi TED 
bayraklarımızı hazırladık.  

 

Matematik kitabımızdan çalışmalar 
yaptık.  

Değerler Eğitimi kapsamında 
geri dönüşüm malzemelerini 

kullanarak birer mucit olduk ve 
bize fayda sağlayacak icatlar 

yaptık.  
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Atatürk ve Ben sanat etkinliğimizi yaptık. Atatürk’ün elini tuttuğu 
çocukların biz olduğumuzu görünce heyecanlandık ve duygulandık.  

 

                                                     
Haklarımızı 
öğrendik ! 

Haklarımızın 
farkında ol-
duğumuzu 

herkes duysun 
istedik ve eli-
mize, söyle-
diğimiz hakla-
rı alarak okul 
etrafında yü-
rüyüşümüzü 

gerçekleştir-
dik.  

       

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coş-
kuyla kutladık. Okulumuza gelen şişme oyuncaklarla çok 

eğlendik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AİLE KATILIMI 

 

Aile katılımı etkinlikle-
rimizde bu ay; Mete’nin 
annesi Lotte Hanımı ve 
Elif’in annesi Seçil ha-
nımı ağırladık. Tavşan 

Tacı ve taş boyama ça-
lışmaları yaptık.  

Değerli Velilerim ;Lotte 
Hanım ve Seçil Hanıma 
katılımlarından dolayı 
çok teşekkür ederim. 

 

‘Dünya Kitap Haftası’ 
kapsamında ‘Kitap Şöleni’ 
yaptık. Her sandalyeye 
bir kitap koyduk. Kitapla-
rın etrafında müzik eşli-
ğinde dans ettik. Müzik 
durduğunda hangi kitabın 
önündeysek onu alarak 
oturduk ve kitabımızı in-
celedik. 3 tur aynı oyunu 
oynadıktan sonra incele-
diğimiz kitaplar hakkında 
sohbet ettik ve inceledi-
ğimiz 3 kitabı da hatırla-
maya çalıştık.  
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