
Bahçe ve Oyun Etkinliği
Bahçede arkadaşlarımız 

ile oynarken çok 
eğlendik.

Yerden yüksek oyununu 
oynarken hem çok keyif 
aldık hem de bedensel 

koordinasyonumuzu 
geliştirdik.

Matematik Etkinliği
Gems materyalleri ile 

ikili örüntü çalışmamızı 
yaptık. Önce belli bir 
sıraya göre dizilmiş 

olan  örüntüyü devam 
ettirdik. Daha sonra 
ise kendi ikili özgün 

örüntülerimizi 
oluşturduk.

Aidiyet  Çalışması 
TED  logosu  üzerindeki meşale, 

ay ve yıldızların anlamlarını 
öğrendik. TED marşımız 

eşliğinde logomuzu boya 
kalemleri ve grapon kâğıdı ile 

keyifle süsleyerek boyadık. 

Akıl Oyunları
Bu ay akıl 

oyunlarımızdan ‘’Rondo
Vario’’adlı oyunumuzu 

oynadık. Bu oyunla 
küçük kaslarımızı 

çalıştırdık. Dikkat ve hızlı 
hareket etme becerisinin 

yanında renk ve şekil 
algımızı da geliştirdik.



.

Mutfak Etkinliği
Bu ay mutfak etkinliğimizde iki 
renkli kurabiye hamurundan 

‘’Benim Oyuncağım’ ’kurabiyesini 
yaparak afiyetle yedik.

Mevsim sebzelerini kullanarak 
kendi turşularımızı kurduk. 

Turşunun faydaları hakkında sohbet 
ettik. Turşularımızın olmasını 

sabırla  bekledik.

Eğlenceli Bilim Etkinliği
Eğlenceli bilim dersi ile 

tanıştık. İlk olarak ‘’Isınma 
Zamanı’’ deneyini yaptık. 
Bu deney ile ısı alan ve ısı 

veren reaksiyonları 
öğrendik. Farklı malzemeler 

ile bu reaksiyonları 
deneyimledik. Eğlenceli 

bilim dersi çok ilgimizi çekti.

Haftanın Araştırmacısı Etkinliği
-Bu ay haftanın araştırmacısı Atlas 
Kaya AKYÜZ Ege Bölgesinin 
şehirlerini anlattı. Atlas Kaya’ya bu 
güzel bilgileri bizimle paylaştığı için 
teşekkür ediyoruz.

-Bu ay haftanın araştırmacısı Alkım 
BALIM  Ege Bölgesinin yöresel 
yemeklerini anlattı. Alkım’a bu 
güzel bilgileri bizimle paylaştığı için 
teşekkür ediyoruz.

Okuma Yazmaya Hazırlık 
Çalışması

Bu ay ‘’E-L-A-K’’ seslerini tanıma 
,hissetme çalışmaları yaptık. 

Sınıfımızdaki arkadaşlarımızın 
isimlerini tahtaya yazarak ‘bu 
sesler isimlerimizde  var mı’ 

bulmaya çalıştık. Bu sesler ile 
başlayan ve biten kelimeler 

türettik. Sesler adası 
kitabımızdan çalışmaları 

yaparak seslerimizin 
pekişmesini sağladık.

EGE BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ
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Seramik  Etkinliği
Eylül ayı seramik etkinliğimizde ilk 3 haftamızda 
beyaz seramik çamuru kullanarak kase etkinliği 

yaptık. Çamurumuzu şekillendirebilmek için 
elimizde yoğurarak kıvama getirdik. Kıvama gelen 

seramik çamurumuzdan büyük küçük parçalar 
koparıp farklı büyüklüklerde boncuklar oluşturduk 

ve bocuklarımızı yan yana getirip elimizle hafif 
bastırıp kasemizin tabanını oluşturduk. Kalan 

bocuklarımızı oluşturduğumuz zeminin üzerine 
yerleştirdik. Oluşan kasemizi kurumaya bıraktık. 

Kurayan ve 1. Pişirimi yapılan kasemizi son 
haftamızda seramik boyaları kullanarak 

renklendirdik ve etkinliğimizi tamamladık.

Görsel Sanatlar Etkinliği
Eylül ayında ünlü ressam Paul Klee’ yi

tanıdık. ‘En çok sevdiği renkleri 
eserlerinde nasıl kullanmış, neler çizmiş’ 

konularında sohbet ettik.  Ressamın 
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
Sarı sınıfımızla ukulele
enstrümanı ile tanıştık. 

Müziğe ilgimizi artırmak için 
ukulele enstrümanını 
çalarak, sesini tanıdık. 

İsmimizi ukulele eşliğinde 
söyleyerek, dokunsal ve 
işitsel duyumuzu etkin 

kullandık.



Beden Eğitimi Etkinliği
Sarın Sınıf ile  denge, 
esneklik ve koordinasyon 
çalışmaları yaparken çok 
eğlendik. Kazanımlarımıza 
uygun oyunlar oynarken 
hem öğrendik hem de 
öğrendiklerimizi oynayarak 
pekiştirme fırsatı bulduk.

Rehberlik Etkinliği  Sarı 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 sohbet ettik. 
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. “Maske 
Boyama” etkinliğini yaparak “Maske 
takmanın önemine vurgu yapıp” dersimizi 
tamamladık.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.

Kodlama Etkinliği
Minik TED’liler çeşitli uygulamalar ile oyunlar oynayarak temel bilgisayar kullanım becerisini edinirken, bilgisayarı tanıdılar.


