
Matematik  Etkinliği: Gemslerle 3’lü örüntü 
çalışması yaptık.

Haftanın Araştırmacısı:  
Haftanın araştırması olan Ali 
arkadaşımız, araştırma 
konusu olan “Ege Bölgesi 
Yöresel Dans ve Müzikleri”ni 
arkadaşlarına hazırlamış 
olduğu sunum ile anlattı. 
Sunum sonunda sınıfımızda 
Harman Dalı oyunumuzu 
oynayarak eğlenceli bir 
şekilde etkinliğimizi 
sonlandırdık
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ;29 Ekim haftası boyunca sınıfımızda, ilk olarak Türk Bayrağımız hakkında 
sohbetler edip bayrağımızla ilgili etkinlikler yaptık. Daha sonra Ulu  Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ ü yakından 
tanımak için hayatı ile ilgili bilgiler öğrendik . “Cumhuriyet”in ne demek olduğunu örnekler ile pekiştirdik. 
Cumhuriyet  sevincimizi duygu dolu anlarla sevinçle ve büyük bir coşkuyla  kutladık… 

KIVRIK DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ; “Kıvrık Nerede?Salkım Saçak Ormanı’nda” hikayesinden yola çıkarak 
bütün çocuklarımız kendi Dikkat Borularını ve sınıfımızın ortak borusunu yaptılar. Sınıf Borumuzu; ortak bir 
karar alınması, bir soruna çözüm bulunması gibi durumlarda kullanmaya başladık.



Sanat Etkinliği: “Atamıza teşekkür çiçeği’’ 
adlı  sanat çalışmamızı yaparak, Yaşayan 

Atatürk köşemize astık.

.

Eğlenceli Bilim Etkinliği: ’Köpüren Şeyler’’ 
deneyini yaparak reaksiyon oluşumunu 

gözlemledik. Deney sırasında çok eğlendik.

Aidiyet Etkinliği:  Aidiyet etkinliğimiz kapsamında, TED Meşalesi sanat etkinliğimizi yaptık. “Ülkemizin Sönmeyen Meşalesiyiz” 
sloganı ile etkinliğimizi tamamlayarak okul panomuzda sergiledik.

Mutfak Etkinliği: Bu ay mutfak etkinliklerimizde “Cumhuriyet Bayramı” teması doğrultusunda, kurabiye hamurlarımızdan ay 
ve yıldız kalıplarını kullanarak kendi ay ve yıldızlarımızı yaptık. Yaparken çok eğlendik ve sonrasında afiyetle yedik
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EĞLENCELİ BİLİM;  “Köpüren Şeyler” adlı deneyimiz ile karbonat ve sitrik asitli suyumuzun reaksiyona girmesi 
sonucu oluşan gıda boyalarımız ile deneye renk kattığımız tepkimedeki değişimi gözlemledik. Deneyimizden 
çok keyif aldık ve deney sonunda deneyle ilgili sohbet ettik.



GÖRSEL SANATLAR: 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.
Yeşil sınıf öğrencilerimiz ile gruplar halinde, 
sanatçımızın ‘’Badem çiçekleri‘’tablosunun 
akrilik boya tekniğiyle renklendirme 
uygulamasını gerçekleştirdik. Eserimize 
biraz boyut kazandırmak için kraft kağıtlarını 
kullanarak farklı boylarda ağaç dalları 
görüntüsü elde ettik. Tablodaki çiçekler için 
seramik dersinde hazırlanan badem 
çiçeklerimizin resmimiz ile bir araya 
gelmesiyle eserimizi tamamlamış olduk.
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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 “Pırıl Cumhuriyet Bayramı 
Şarkısı ve İzmir Marşı” şarkılarını 
öğrendik. Öğrendiğimiz şarkılara 
beden perküsyonu ve ritim 
çubuklarıyla eşlik ederek ritim 
duygumuzu geliştirmeyi 
hedefledik

BEDEN EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ; Bu ay dersimizde koordinasyon çalışmalarına devam ettik.. Top ile çalışmalar yaptık 
denge çalısarak dinamik ve statik duruşları öğrendik ve çok eğlendik... Oyun oynayarak öğrendiklerimizi 
pekiştirdik...



.
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SERAMİK ETKİNLİĞİ; 
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.

Yeşil sınıf öğrencilerimiz ile  sanatçımızın ‘’ Badem 
Çiçekleri‘’ tablosundaki  badem çiçeklerini 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 
badem çiçekleri çalışmalarının Görsel sanatlar 
dersinde hazırlanan resim ile bir araya gelmesiyle 
eserimizi tamamlamış olduk.

BİLGİSAYAR&KODLAMA ETKİNLİĞİ; 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 karakterlerin 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.


