
Sanat Etkinliği: Hayvanları koruma 
gününde kanatlı dostlarımızı da 

unutmadık. İçtiğimiz sütlerin 
kutularından minik dostlarımız için 

kuş yemliği yaptık. Yemyeşil 
bahçemizin ağaç dallarına yaptığımız 

yemlikleri asarak etkinliğimizi 
tamamladık. 
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Oyun ve Hareket: Bu ay sarı rengin ana 
renk olduğunu öğrendik. Sarı renk 

kıyafetlerimizle doya doya eğlendiğimiz 
Sarı Renk Partimiz oldukça keyifliydi.

Sanat Etkinliği: Sonbahar mevsiminde çevremizde meydana gelen değişiklikler hakkında sohbet ettikten sonra gözlem yapmak için bahçemize çıktık. Ardından
ağaçların kuruyan yapraklarını topladık. Topladığımız yaprak ve dallarla yaptığımız özgün çalışmalarımızı camımıza asarak yapraklardaki değişimi daha uzun süre

gözlemleme şansı edindik.

Haftanın Çocuğu: Bu ay haftanın çocuğu etkinliğimizde Çağan Adıgüzel, Himmet Çondur ve Alara Uçdal isimli
öğrencilerimizin bebekliğine ait eşyaları onların ağzından dinleyerek inceledik. Hafta boyunca eşyaların
sergilendiği köşede keyifli vakit geçirdik.



Mutfak Etkinliği: Sonbahar

mevsimindeki sebzelerle turşumuzu
kurduk. Olgunlaşmasını sabırsızlıkla
bekledik, daha sonra evimize götürerek
ailemizle birlikte afiyetle yedik.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarımıza mutfaktan başladık. Ay-
Yıldız kalıpları kullanarak yaptığımız
kurabiyelerimizi afiyetle yedik.

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
kapsamında yaptığımız cumhuriyet
fenerleri ile fotoğraf çekildik.
Bayraklarla süslediğimiz sınıfımızda
sevdiğimiz oyunları oynadık,
cumhuriyet şarkıları eşliğinde
bayramımızı coşkuyla kutladık.
Bayrama özel yapılan pastamızı
afiyetle yedik.
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MÜZİK ETKİNLİĞİ: Minik TED’liler ile Orff çalgısının bir üyesi olan ritim çubuklarını çalarak sesini
tanıdık. Hangi çalgı ailesine ait olduğunu öğrendik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini anlayıp
hissedebilmek için “Sonsuza ve İzmir Marşı” şarkılarını öğrendik. Öğrendiğimiz şarkılara ritim çubuklarıyla
eşlik ederek ritim duygumuzu geliştirmeyi hedefledik.

SERAMİK ETKİNLİĞİ: Ekim ayı seramik etkinliğimizde beyaz seramik çamuru kullanarak flamingo etkinliği yaptık. Etkinliğimize başlamadan önce
seramik çamurumuzu yoğurarak şekillenebilir kıvama getirdik.
Seramik şekillendirme tekniklerinden elle şekillendirme tekniği , sucuklama tekniğini uygulayarak çamurumuzla helezonlar oluşturup, helezonlardan
flamingo şeklini oluşturduk. Şekillendirilen etkinliğimizi renklendirme için 1. Pişirim uygulayıp seramik boyalarıyla renklendirerek çalışmamızı
tamamladık.
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Ailem Okulda Etkinliği: Bu ay ‘Ailem Okulda 1’ Etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin masa ve sandalyelerinde 
ağırladığımız velilerimiz, öğrencilerimizle birlikte Okulum ve Ben temalı birbirinden güzel resimler yaptılar.  Etkinlikten 
geriye ise bu güzel kareler kaldı..  



BİLGİSAYAR VE KODLAMA ETKİNLİĞİ: Minik TED’liler Codeweek
Haftasını Çeşitli Kodlama Uygulamalarıyla tamamladı. Minik 
TED’liler 09-24 Ekim codeweek (Avrupa Kodlama Haftası) 
haftasına bilgisayarsız kodlama etkinliklerinden “Happy Maps” 
etkinliği ile başladı. Bu etkinlikte öğrencilerimiz haritalar 
üzerinde, çeşitli karakterlerle hikayeleştirilmiş senaryolar 
üzerinden kodlama çalışmalarını gerçekleştirdi. Böylece 
Kodlamanın mantığını öğrenen Minik TED’liler, codemonkey jr
uygulaması ile maymun karakterinin seviyelerdeki uygun 
adımlarını kodlama yaparak gerçekleştirdi. Böylelikle kodlama ve 
dijital okuryazarlık alanında eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenim 
gerçekleştirmişlerdir.

BEDEN EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ: Bu ay dersimizde koordinasyon çalışmalarına devam ettik. Esneklik egzersizleri, dinamik, 
statik, denge çalışmaları yaptık ve çok eğlendik... Öğrendiklerimizi oyun oynayarak pekiştirdik ve dersimizi tamamladık. 
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GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİĞİ: Ekim ayı içerisinde 5 yaş öğrencilerimiz ile renklerle eğlenip öğrenmeye devam ettik.
Renkli akrilik boyalarımızı kullanarak boya baskısı etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde kolay baskı tekniklerini 
öğrenirken, diğer yandan renklerin karışımı ile ortaya çıkan yeni renkleri de keşfettiler.
Boya baskısı uygulama sonrası ortaya çıkan desenler için hayal güçlerini kullanan öğrencilerimiz, çalışmalarına benzetimler yaparken 
çok eğlendiler.


