29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Etkinliği
‘’Cumhuriyet Emin Ellerde ‘’adlı
grup sanat etkinliğimizi yaptık.
Cumhuriyet ve Atatürk konularını
sohbet ederek, kitaplar
okuyarak işledik.
Cumhuriyetimizin 98. yılını
şarkılar eşliğinde coşkuyla
kutladık.
Değerler Eğitimi Etkinliği
Kıvrık Nerede serisinin
‘’Salkım Saçak Ormanında’’
kitabından sorumluluk ve
işbirliği değerlerini
geliştirmek amacıyla,
‘’Bacalı Ağaç konuşuyor’’
sanat ve drama etkinliğini
yaptık. Bu etkinliği
yaparken çok eğlendik.

Bahçe Etkinliği
Sonbahar mevsiminin
özellikleri hakkında sohbet
ettik. Doğa keşfinde
bulunarak yaprakları
inceledik. Güzel havanın
tadını çıkardık.

Mutfak Etkinliği
Minik şefler iş başında…
29 Ekim Cumhuriyet ve
Atatürk etkinliklerine
mutfak etkinliğimizi de
dahil ettik. Kalıplar ile ay
ve yıldız kurabiyemizi
yaparak afiyetle yedik.
Ellerimize sağlık 
.

Oyun Etkinliği
El-göz koordinasyonu oyunu
oynayarak analitik düşünme
becerimizi geliştirdik. Sağ ve
sol beynimizin aynı anda
çalışması için oynadığımız bu
oyunu oynarken çok keyif
aldık.
Haftanın Araştırmacısı Etkinliği
-Bu ay haftanın araştırmacısı Sarp
Ata UYSAL Ege Bölgesinin turistik
yerlerini anlattı. Sarp’a bu güzel
bilgileri bizimle paylaştığı için
teşekkür ediyoruz.

EGE BÖLGESİ

-Bu ay haftanın araştırmacısı Zihni
Ege SADEGÖNÜL Ege Bölgesinin
yöresel dans ve müziklerini anlattı.
Ege’ye bu güzel bilgileri bizimle
paylaştığı için teşekkür ediyoruz.

EGE BÖLGESİ

Eğlenceli Bilim Etkinliği
‘’Köpüren Şeyler ‘’adlı
deneyimizi yaparak reaksiyon
oluşumunu gözlemledik. Bu
deneyde sitrik asit ve
karbonatın karıştığında yeni
bir madde oluşturduğunu ve
açığa çıkan gazın
karbondioksit gazı olduğunu
öğrendik. Ayrıca hepimiz birer
bilim insanı gibi çalışarak
bilim insanının özelliklerini
pekiştirdik.

.

Okuma-Yazma Etkinliği
Çizgi çalışmalarının bizim küçük kaslarımızı
nasıl geliştireceği üzerine sohbet ettik.
Kalemi doğru tutma çalışmaları yaptık.
Gizemli çizgiler ormanı kitabımızı
yönergelere uygun olarak çalıştık.

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 Marşı” şarkılarını
öğrendik. Öğrendiğimiz şarkılara beden
perküsyonu ve ritim çubuklarıyla eşlik
ederek ritim duygumuzu geliştirmeyi
hedefledik.
Beden Eğitimi Etkinliği
Bu ay dersimizde
koordinasyon
çalışmalarına devam ettik.
Top ile çalışmalar yaptık.
Denge çalışarak dinamik
ve statik duruşları
öğrendik ve çok eğlendik...
Oyunlarla öğrendiklerimizi
pekiştirdik.

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

.

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. Sarı sınıf öğrencilerimiz ile , sanatçımızın ‘’ Buğday
Tarlasında Kargalar‘’ tablosundaki kargaları seramik çamuru kullanarak, elle şekillendirme tekniği uygulayarak, çamura şekil vererek oluşturduk.
Ürünlerimizi renklendirme için 1.pişirim yaptık ve seramik boyaları ile renklendirdik. Etkinliğimizi sırlama işlemi uygulayıp tekrar fırınlayıp parlak
bir yüzey kazandırdık. Hazırlanan karga çalışmalarının Görsel Sanatlar dersinde hazırlanan resim ile bir araya gelmesiyle eserimizi tamamlamış
olduk.
Görsel Sanatlar Etkinliği
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. Sarı sınıf öğrencilerimiz ile gruplar
halinde, sanatçımızın ‘’Buğday tarlasında
kargalar ‘’tablosunun akrilik boya tekniğiyle
renklendirme uygulamasını gerçekleştirdik.
Eserimize biraz boyut kazandırmak için tahta
çubukları yapıştırarak buğday görüntüsü elde
ettik. Seramik dersinde hazırladığımız kargaları,
resmimiz ile bir araya getirerek eserimizi
tamamlamış olduk.

