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Eğlenceli Bilim Etkinliği: 
Rengârenk ve çok eğlenceli 

‘Köpüren Şeyler’ deneyini yaptık. 
Deneyde sitrik asit ve karbonatı bir 
araya getirdik. Bu iki maddeyi bir 

araya getirince  karbondioksit gazı 
oluşturduğunu ve bu olaya  

reaksiyon(tepkime)dediğimizi 
öğrendik. Tepkime sonucunda 

ortaya çıkan baloncukları 
gözlemledik.

Değerler Eğitimi Etkinliği: Değerler
eğitimi serimizden ‘’ Kıvrık Salkım
Saçak Ormanında’’ kitabımızdaki Bacalı
ağaç konuşuyor adlı etkinliğimizi
yaptık. Etkinliğimizde önce renkli
kartonlardan bacalı ağacın anahtarını
oluşturduk. Sonra bazı problem
durumlarını çözebilmek için bacalı
ağacımızı anahtar ile çalıştırıp
problemlerin çözüm yollarını bulduk.

Haftanın Araştırmacısı 
Etkinliği: Elif GÜMÜŞTAŞ 

arkadaşımız bu ay 
haftanın araştırmacısıydı. 

Ege bölgesinin turistlik 
yerlerini araştırarak 
sunumunu bizlerle 

paylaşmaktan mutlu 
oldu. Güzel bilgilerinden 
dolayı Elif arkadaşımıza 

teşekkür ederiz.

Haftanın Araştırmacısı 
Etkinliği: Arkadaşımız 
Beren GÜMÜŞ bu ay 

haftanın araştırmacısıydı. 
Ege bölgesinin yöresel 
danslarını araştırarak 

sunumunu bizlerle 
paylaşmaktan mutlu 

oldu. Güzel bilgilerinden 
dolayı Beren 

arkadaşımıza teşekkür 
ederiz.

Oyun Etkinliği: 
Sağ ve sol beyin lobunu bir arada kullanabildiğimiz bu oyunu oynarken çok dikkatliydik. Bu oyun 

sayesinde mantıksal düşünme ve sezgisel düşünme becerimize destek sağladık.



Sesler Adası Etkinliği: OMUTÜY ses grubundan M sesini sesler adası kitabımız yardımıyla keşfettik. M sesi 
farkındalığımızı geliştirmek için M sesiyle başlayan, sonu M sesiyle biten kelimeleri bulma oyunları oynadık.

Matematik Etkinliği: Matematik etkinliğimizde sekiz rakamının nasıl yazıldığı, neye benzediğini konuştuk. Matematik 
kitabımızdaki sekiz rakamıyla ilgili çalışmaları yaptık. Tekerlemeler söyleyerek yazma çalışmaları yaptık. Son olarak oyun 

hamurlarımız ile sekizler oluşturduk.

Sanat Etkinliği: 
Ekim ayı temamız kapsamında yakın
çevrem konulu sanat etkinliğimizde
büyükten küçüğe doğru sıralı ev
resimlerini boyayıp kesme çalışması
yaptık. Ardından büyükten küçüğe üst
üste koyarak yapıştırıp yakın çevrem
ile ilgili sohbet ettik.

Mutfak Etkinliği: 
Mutfak etkinliğimizde Cumhuriyet 

bayramının önemini vurgulamak için 
ay ve yıldız kalıplarını kullanarak 

kurabiyeler yaptık. Meyve saatimizde 
afiyetle yedik. 



Seramik Etkinliği:
Ekim ayı süresince seramik dersimizde öğrencilerimiz

ile Görsel Sanatlar dersimiz ile Disipliner arası bağ
kurarak Ünlü ressam Vincent Van Gogh’un hayatını ve
onun eserlerini tanıdık. Sanatçının eserleri ile ortak
çalışma uyguladık.

Turuncu sınıf öğrencilerimiz ile , sanatçımızın ‘’Yıldızlı
Gece ‘’tablosundaki köy manzarası için seramik çamuru
kullanarak tablodaki ev ve ağaçları 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 ev ve ağaç çalışmalarının
bir araya gelmesiyle eserimizi tamamlamış olduk.
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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.
Turuncu sınıf öğrencilerimiz ile gruplar
halinde, sanatçımızın ‘’Yıldızlı Gece
‘’tablosunun akrilik boya tekniğiyle
renklendirme uygulamasını gerçekleştirdik.
Tabloda yer alan köy manzarası için
seramikten tasarlanıp hazırlanan ev
çalışmalarının bir araya gelmesiyle
eserimizi tamamlamış olduk.

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



2021

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.  

Kodlama Etkinliği:
Minik TED’liler Codeweek Haftasını Çeşitli Kodlama Uygulamalarıyla tamamladı. Minik TED’liler 09-24 Ekim codeweek (Avrupa Kodlama 

Haftası) haftasında bilgisayarsız kodlama etkinliklerinden “Happy Maps” etkinliği ile başladı. Bu etkinlikte öğrencilerimiz haritalar üzerinde 
çeşitli karakterleri hikayeleştirilmiş senaryolar üzerinden kodlama çalışmalarını gerçekleştirdi. Böylece Kodlamanın mantığını öğrenen Minik 

TED’liler, codemonkey jr uygulaması ile maymun karakterinin seviyelerdeki uygun adımları kodlama yaparak gerçekleştirmesini sağladı. 
Böylelikle kodlama ve dijital okuryazarlık alanında eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde öğrenim gerçekleştirmişlerdir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Kutlama Etkinliği:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 
98. yıl kutlamasını coşku ve 

heyecanla gerçekleştirdik. Bu eşsiz 
bayramı Cumhuriyetimizin ilanını 

ana sınıfımızda şarkılarla dans 
ederek, şiirler okuyarak, eğlenceli 

oyunlar oynayıp cumhuriyet 
pastamızı keserek büyük bir 

coşkuyla kutladık. 


