
Mutfak Etkinliği: Minik şefler iş
başında… Cumhuriyet Bayramı
hazırlıklarımız devam ediyor. Türk
bayrağımızdan esinlenerek, ay-
yıldız kurabiyesi yaptık. Meyve
saatinde afiyetle yedik.

Değerler Eğitimi Etkinliği: Sınıfımızda
biriktirdiğimiz kağıt peçede rulolarını
parmak boyası ile istediğimiz gibi boyadık.
Rulolar kuruduktan sonra üzerine ‘Kıvrık
Nerede Salkım Saçak Ormanında’ kitabımızın
sonundaki orman borusu çıkarmasını,
boyadığımız orman borularının üzerine
yapıştırdık. Her çocuk için yapılan “Orman
Borusu” dışında bir tane de sınıf için
oluşturduk. “Orman Borusu”nun sınıfta nasıl
kullanılacağı ile ilgili bir sohbet ederek, kendi
orman borularımızı evde kullanmak için
çantalarımıza yerleştirdik.

Sanat Etkinliği: TED logomuzdaki
meşalenin anlamını, çember
zamanı sohbeti yaparak öğrendik.
TED meşalesi tanıtım videomuzu
izledik. ‘Ülkemizin Sönmeyen
Meşalesi’ olduğumuzu öğrendik.
Meşale sanat çalışmamızı kuru
boyalarımızla renklendirdik.

Kitap Okuma Etkinliği: Okuyan
toplum hedefine yönelik olarak
öğrencilerimizin küçük yaşta kitapla
tanışmalarını ve kitabı sevmelerini
sağlamak amacıyla belirlediğimiz
Çarşamba günü; okul bahçemizde
okula getirdiğimiz kitapları
inceledik ve sınıfça kararlaştırılan
bir kaç kitabı okuyarak paylaşımda
bulunduk.

Değerler Eğitimi Etkinliği: Öğretmenler

tarafından çocukların boyuna göre önceden hazırlanan
‘’Bacalı Ağaç’’ı sınıfa getirdik. Renkli fon
kartonlarından hazırlanan anahtarları uygun
yerlerinden kestik. Tüm çocuklar anahtarlarını
hazırladıktan sonra sırayla Bacalı Ağaç’ın yanına geldi
ve anahtarı ile açar gibi yaparak kafasını delikten
çıkararak, öğretmeninin önceden hazırladığı soru
cümlelerinden bir tanesini yanıtladı ve nasıl çözüm
bulabileceğini anlattı.



Okuma-Yazma Etkinliği: Kalemi
doğru tutabilme, kalem kontrolü
ve kalemi doğru kullanabilme
becerilerini geliştirmek amacıyla
çizgi çalışmalarımızı, Gizemli
Çizgiler Ormanı kitabımızdan
yönergelere uygun çalıştık.

Oyun Etkinliği: ‘Mutlu Bahçe’
saatimizin kuralları hakkında sohbet
ettik. Kurallara uymadığımızda nasıl
sonuçlar olabileceğini öğrendik.
Özgürce arkadaşlarımızla oynamanın
tadını çıkardık.

Eğlenceli Bilim Etkinliği: Geçen hafta

eğlenceli bilim etkinliğimizde öğrendiğimiz
kuralları tekrar ettik. Eğitici videomuz Reaksiyon
kavramını ve reaksiyon oluşumunu öğrendik. Bu
deneyde kullanılan sitrik asit ve karbonatın bir
araya geldiklerinde yeni bir madde oluştuğunu
öğrendik. Açığa çıkan gazın karbondioksit
olduğu ve kullanılan malzemelerden sitrik asit
yerine limon suyu da kullanılabileceği keşfettik.
Deney yapılırken sergilenen davranışlarla bilim
insanı özelliklerine değindik. Gözlem ve deney
yapmanın bilim insanların kullandığı
yöntemlerden olduğu kavradık ve biz de bu
deneyde, bir bilim insanı gibi çalıştık.

Haftanın Araştırmacısı Etkinliği: Doğa
BIKMAZOĞLU Ege Bölgesi’nin yöresel
dans ve müzikleri ile ilgili hazırladığı
sunumunu arkadaşlarına anlattı.
Sunum sonunda konuyla ilgili
arkadaşlarının sorularını yanıtladı.
Haftanın Araştırmacısı Etkinliği: Dila
DEMİRCİ Ege Bölgesi’nin yöresel
yiyecekleri ile ilgili hazırladığı
sunumunu arkadaşlarına anlattı.
Sunum sonunda konuyla ilgili
arkadaşlarının sorularını yanıtladı.



Kodlama ve Bilişim Teknolojileri
Etkinliği: Minik TED’liler Codeweek
Haftasına Çeşitli Kodlama
Uygulamalarıyla TED’liler 09-24 Ekim
codeweek (Avrupa Kodlama Haftası)
haftasında bilgisayarsız kodlama
etkinliklerinden “Happy Maps”
etkinliği ile başladı. Bu etkinlikte
öğrencilerimiz haritalar üzerindeki
çeşitli karakterler ile hikayeleştirilmiş
senaryolar üzerinden kodlama
çalışmalarını gerçekleştirdi. Böylece
Kodlamanın mantığını öğrenen Minik
TED’liler, codemonkey jr uygulaması
ile maymun karakterinin seviyelerdeki
uygun adımlarının kodlama yaparak
gerçekleştirmesini sağladı. Böylelikle
kodlama ve dijital okuryazarlık
alanında, eğlenceli ve ilgi çekici bir
şekilde öğrenim gerçekleştirmişlerdir.

Cumhuriyet Bayramı Kutlaması:
Cumhuriyet Bayramımız için
‘Cumhuriyet Emin Ellerde’ panomuzu
hazırladık. İkindi kahvaltımızda
bayram pastamızı afiyetle yedik.
Sınıfımızı bayraklarla süsledik.
Sandalye kapmaca, heykel oyunu vb.
oyunlar oynadık. Hep birlikte coşkuyla
Cumhuriyet şarkımızı söyledik. 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamamızı sevinçle ve mutlulukla
tamamladık.



Müzik Etkinliği: 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 ‘Pırıl Cumhuriyet
Bayramı Şarkısı ve İzmir Marşını’
öğrendik. Öğrendiğimiz şarkılara
beden perküsyonu ve ritim
çubuklarıyla eşlik ederek ritim
duygumuzu geliştirmeyi hedefledik.

Seramik Etkinliği: Ekim ayı süresince seramik
dersimizde öğrencilerimiz ile Görsel Sanatlar dersimiz
ile disiplinler arası bağ kurarak Ünlü ressam Vincent
Van Gogh’un hayatını ve onun eserlerini tanıdık.
Sanatçının eserleri ile ortak çalışma uyguladık.
Mavi sınıf öğrencilerimiz ile , sanatçımızın ‘’ Vazoda
Ayçiçekleri‘’ tablosundaki ayçiçeklerini seramik
çamuru kullanarak, elle şekillendirme tekniği
uygulayarak, çamura şekil vererek oluşturduk.
Ürünlerimizi renklendirme için 1.pişirim yaptık ve
seramik boyaları kullanarak renklendirdik.
Etkinliğimizi sırlama işlemi uygulayıp tekrar fırınlayıp
parlak bir yüzey kazandırdık. Hazırlanan ayçiçekleri
çalışmalarını Görsel sanatlar dersinde hazırlanan
resim ile bir araya gelmesiyle eserimizi tamamlamış
olduk.

Beden Eğitimi Etkinliği: Mavi
sınıfla bu ay dersimizde
koordinasyon çalışmalarına devam
ettik..
Top ile çalışmalar yaptık, denge
çalışarak dinamik ve statik
duruşları öğrendik ve çok
eğlendik...
Oyun oynayarak öğrendiklerimizi
pekiştirdik...

Görsel Sanatlar Etkinliği: Ekim ayı

süresince öğrencilerimiz ile Ünlü ressam Vincent
Van Gogh’un hayatını ve onun eserlerini tanıdık.
Seramik dersi ile disiplinler arası bağ kurarak
sanatçının eserleri ile ilgili ortak çalışma uyguladık.
Mavi sınıf öğrencilerimiz ile gruplar halinde,
sanatçımızın ‘’Vazoda Ayçiçekleri ‘’tablosunun
akrilik boya tekniğiyle renklendirme uygulamasını
gerçekleştirdik.
Tablodaki ayçiçekleri için seramik dersinde
hazırlanıp boyaması tamamlanan ayçiçeklerimizin
resmimiz ile bir araya gelmesini sağladık. Tablomuza
biraz boyut ve hareket kazandırmak için,
öğrencilerimizin defterlerine çizdikleri yeşil renkli
yaprakları kesip, çiçeklerin aralarına yerleştirerek
resmimizi tamamlamış olduk.


