
Sanat Etkinliği: Neden maske 
takmaya ihtiyacımız olduğunu 
konuştuktan sonra ‘Maskemi 

takıyorum sağlığımı koruyorum’ 

sloganlı çalışmamızı renklendirdik.

Eylül

Değerler Eğitimi: Kıvrık 
karakterimizle tanıştık.  Hikayelerde 
geçen diğer karakterlerin isimlerini 

öğrendik. Kuklalarıyla eğlenceli 
vakit geçirdik. 

Okulumu Tanıyorum: 

Sınıfımızda bulduğumuz bir 
ayak izinin sahibini aramak 

için okulumuzun bölümlerini 
gezdik. Ayak izinin sahibini 

ararken karşılaştığımız kişilerin 
okulun hangi bölümünde, 

hangi işi yaptığını öğrendik.  

Elma Baskısı: Sonbahar 
meyveleri ile ilgili 

sohbetimizin ardından 
parmak boyalarımız ve 

fırçalarımız ile 
boyadığımız elmaların 
resim defterlerimizde 
nasıl iz bıraktıklarını 

gözlemledik. 



Mutfak Etkinliği: Örüntü

nedir öğrendikten sonra
mutfaktaki meyvelerle örüntü
yaptık ardından lezzetine
dayanamayıp afiyetle yedik.
Fiziksel özelliklerimiz hakkında
sohbet ettikten sonra ise
kurabiye hamurumdan
‘Hayalimdeki BEN’
kurabiyemizi yaptık.

Haftanın Çocuğu: Bu ay haftanın çocuğu

Ahmet Aras Gözlüklü’ydü. Ahmet’in
bebekliğine ait eşyaları sergilediğimiz köşede
keyifli vakit geçirdik.

Hikaye Okuma: Kitap günümüzde evden
gelen kitaplarımızı, diğer günlerde ise sınıf
kitaplığımızdaki kitapları açık havada
öğretmenimizden dinlemek çok keyifliydi.

Akıl Oyunları: Bu ay Rondo Vario kutumuzla oynadık. Atılan zarları takip ederek üç boyutlu parçalardaki
bileşenleri bulduk. Sıramızı beklerken heyecandık, doğru şekli bulduğumuzda ise sevinçle ipe dizdik.

Kitap Çalışması:Kavramları ve sayıları
pekiştirdiğimiz kitap çalışmalarımızı
dikkatle ve özenle tamamladık.

Eylül



BİLGİSAYAR VE KODLAMA
ETKİNLİĞİ: Minik TED’liler çeşitli
uygulamalar ile oyunlar oynayarak temel
bilgisayar kullanım becerisini edinirken,
bilgisayarı tanıdılar.

GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİĞİ: Eylül ayında ünlü 

çocuk kitabı The Dot(NOKTA) hikayesinin videosunu 

izledik. Hikayede, minicik bir nokta Vashti’nin yeteneğini 

keşfetme yolculuğunun ilk adımı oldu. Bizler de sulu 

boyalarımızı kullanarak serbest şekilde istediğimiz renk ve 

büyüklükte yuvarlaklar ve noktacıklar yaparak sayfamızı 

renklendirip, kendi sanat eserlerimizi oluşturduk.

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Müziğe ilgimizi artırmak için ukulele enstrümanını çalarak, sesini tanıdık. İsmimizi 
ukulele eşliğinde söyleyerek, dokunsal ve işitsel duyumuzu etkin kullandık.

SERAMİK ETKİNLİĞİ: Eylül ayı seramik etkinliğimizde beyaz seramik çamuru kullanarak elle şekillendirme tekniği uygulayarak 
iki boyutlu düz zemin oluşturduk. Oluşan zemin üzerinde ip, şekillendirme çubukları ,iz bırakacak araç ve gereçler kullanarak
doku oluşturup kurumaya bıraktık. Kuruyan ürünümüzün 1. pişirimini yaptık. Son haftamızda seramik boyaları kullanarak 
ürünümüzü renklendirerek etkinliğimizi tamamladık.

Eylül



REHBERLİK ETKİNLİĞİ: “İlk olarak “MızMız Mırnav-Okulda İlk Gün” isimli hikaye kitabını 
okuduk. Hikaye de okula gitmek istemeyen kahramanımızın durumunu değerlendirerek 
çözüm önerisinde bulunduk. Öğrencilerimizle “Çocuklar Neden Okula Gider?” sorusunun 
cevabını birlikte bulduk. Sonrasında öğrencilerimize  “Rehber öğretmen kimdir?, Rehberlik 
dersinde neler yaparız?” hakkında bilgi verildi. Öğrencilerimizle “Bum Bum Artık Okula 
Gidiyorum” şarkısını dinleyip, dans ederek etkinliğimizi sonlandırdık.
İkinci etkinliğimizde “Korona Nedir? Koronadan nasıl korunabiliriz” konusu ile ilgili eğitici 
video izledik. Sonrasında “Maske Boyama” etkinliğini yaparak “Maske takmanın önemine 
vurgu yapıp” dersimizi sonlandırdık.

BEDEN EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ: Lila sınıfla 
denge, esneklik ve koordinasyon 
çalışmaları yaparken çok 
eğlendik... Kazanımlarımıza uygun 
oyunlar oynarken hem öğrendik 
hem de öğrendiklerimizi 
oynayarak pekiştirme fırsatı 
bulduk.

Eylül

Son olarak öğrencilerimiz ile birlikte “Göster Anlat” etkinliğini yaptık. Öğrencilerimiz evlerinden getirdikleri 
bir eşyalarını arkadaşlarına anlattılar. Böylelikle arkadaşları önünde kendilerini ifade etme fırsatı bularak 
özgüvenlerinin pekişmesine fırsat buldular.


