
Mutfak Etkinliği: Minik şefler iş
başında… 2 renkli kurabiye hamuru
ile Kendi oyuncaklarımızı tasarladık.
Meyve saatinde kurabiyelerimizi
afiyetle yedik.

Okuma-Yazma Etkinliği: E sesi çıkarma
çalışması yaptık. Sınıfta E sesi ile başlayan
arkadaşlarımızın isimlerini keşfettik. Sesler
Adası kitabımızın karakterlerini tanıdık ve
Sesler Adası Kitabımızı yönergelerine uygun
çalıştık.

Sanat Etkinliği: Logo ne demek
çember zamanı sohbeti yaparak
öğrendik. TED ambleminin anlamı ve
önemini öğrenmek için TED tanıtım
videomuzu izledik. Logomuzdaki 5
yıldızın anlamını, meşalenin ne
anlama geldiğini ve ay şeklinin
nereden esinlenerek logomuza
yerleştirildiğini öğrendik. Logo sanat
çalışmamızı boyalarla ve grapon
kağıtları ile tamamladık.

Akıl Oyunu Etkinliği: Akıl oyunları
kurallarını öğrendik. Akıl oyunları
bizim gelişimiz için neden önemlidir
konusunda sohbet ettik. ‘Rondo
Vario’ oyununun kurallarına dikkat
ederek etkinlik süremizde oyunu
tamamladık. İlk önce bitiren grubu
alkışladık. Aklımızı kullanarak
oynadığımız oyunu çok beğendik.
Eğlenerek öğrendik.



Okuma-Yazma Etkinliği: Çizgi
çalışmaların bizim küçük kaslarımızı
nasıl geliştireceği üzerine sohbet
ettik. Kalemimizi doğru tutma
çalışmaları yaptık. Gizemli Çizgiler
Ormanı kitabımızın kahramanlarını
tanıdık ve inceledik. Gizemli Çizgiler
Ormanı kitabımızı yönergelerine
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 ile bilim insanlarının
özelliklerini ve alışkanlıklarını öğrendik.
Isınma ve soğuma için alternatif
metodları konuştuk. Isınma deneyi
videomuzu takip ederek, deneyimizi
yaptık. Deney sonunda ‘ısı alan ve ısı
veren’
reaksiyonları öğrendik.

Haftanın Araştırmacı Etkinliği: Cansın
KUZU Ege Bölgesi’nin Şehirleri ile ilgili
hazırladığı sunumunu arkadaşlarına
anlattı. Sunum sonunda konuyla ilgili
arkadaşlarının sorularını yanıtladı.

Haftanın Araştırmacı Etkinliği: Bade
YILDIRIM 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 çeşitli
uygulamalar ile oyunlar oynayarak
temel bilgisayar kullanım becerisi
edinirken, bilgisayarı tanıdılar.

Görsel Sanatlar Etkinliği: Eylül ayında
ünlü ressam Paul Klee’ yi tanıdık. ‘En çok
sevdiği renkleri eserlerinde nasıl
kullanmış, neler çizmiş’ sohbet ettik.
Yaptığı resimlerden bazı örnekleri
dersimizde hep birlikte inceledik.
Ardından Pastel boyalarımızı kullanarak
Paul Klee’nin Kedi ve kuş tablosunun bir
örneğini çizdik. Çizimi tamamlanan
çalışmamızın renklendirme aşamasında,
sanatçının kullandığı renkleri dikkate
alarak sulu boya tekniği ile renklendirip
etkinliğimizi tamamladık.



Müzik Etkinliği: Mavi

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

Seramik Etkinliği: Eylül ayı seramik
etkinliğimizde beyaz seramik çamuru
kullanarak, elle şekillendirme tekniği
uygulanarak üç boyutlu kasemizi
oluşturup, kurumaya bıraktık. Kuruyan
kasemizi renklendirmek için 1.
Pişirimini yaptık. Üç boyutlu
ürünümüzü son haftamızda seramik
boyalarını kullanarak renklendirip
etkinliğimizi tamamladık.

Rehberlik Etkinliği: Mavi sınıf öğrencilerimiz ile ilk 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.
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.

Beden Eğitimi Etkinliği: Mavi
sınıfla denge esneklik ve
koordinasyon çalışmaları
yaparken çok eğlendik...
Kazanımlarımıza uygun oyunlar
oynarken hem öğrendik hem de
öğrendiklerimizi oynayarak
pekiştirme fırsatı bulduk.


