
.

Eğlenceli Bilim Etkinliği: 
Isınma zamanı deneyini yaparak 
ısı alan ve ısı veren reaksiyonları 

öğrendik. Deneyde sodyum 
karbonat ve karbonat 

kullanarak bu reaksiyonları 
gözlemledik. Buzdolabı olmadan 

suyu nasıl soğutabileceğimizi, 
ocak olmadan da suyu nasıl 
ısıtabileceğimizi keşfettik.

Değerler Eğitimi Etkinliği: Kıvrık nerede değerler eğitimi serisinin salkım saçak ormanından ‘’Aslan Sivri Diş ‘’ kolyesi yaptık. Aslan Sivri 
Diş ile sınıf başkanımızın benzer ve farklı özelliklerini tartıştık. Sorumluluk, adalet değerleri üzerinde sohbet ettik. Sınıf başkanı olduğumuz 

günlerde sivri diş kolyelerini takarak sınıf başkanının sorumluluklarını yerine getirmeye karar verdik.

Mutfak Etkinliği: 
Mutfak etkinliğimizde  ‘’Benim 

hakkımda her şey’’ teması 
kapsamında kakaolu ve sade kurabiye 

hamurundan en sevdiğimiz 
oyuncağımızı tasarladık. Meyve 

saatinde kurabiyelerimizi afiyetle 
yedik.

Haftanın Araştırmacısı 
Etkinliği: Aren Kuzey 

MARAŞ arkadaşımız bu 
ay haftanın 

araştırmacısıydı. Ege 
bölgesinin şehirlerini 
araştırarak sunumunu 
bizlerle paylaşmaktan 

mutlu oldu. Güzel 
bilgilerinden dolayı Aren

arkadaşımıza teşekkür 
ederiz.

Haftanın Araştırmacısı 
Etkinliği: Arkadaşımız Ela 
DEMİRCİ bu ay haftanın 

araştırmacısıydı. Ege 
bölgesinin yöresel 

yemeklerini araştırarak 
sunumunu bizlerle 

paylaşmaktan mutlu 
oldu. Güzel bilgilerinden 
dolayı Ela arkadaşımıza 

teşekkür ederiz.



Sesler Adası Etkinliği: ELAKİN ses 
grubundan A sesini sesler adası 

kitabımız yardımıyla keşfettik. A sesi 
farkındalığımızı geliştirmek için A sesiyle 
başlayan, sonu A sesiyle biten kelimeleri 

bulma oyunları oynadık.

Gizemli Çizgiler Ormanı Etkinliği: Gizemli çizgiler ormanı kitabımızda kırmızı-sarı-yeşil-beyaz hamurlarla tanışmaktan 
çok mutlu olduk. Hamur arkadaşlarımız ile birlikte gizemli çizgiler ormanını keşfediyoruz. Çizgileri öğrenerek el-göz 

koordinasyonumuzu geliştirdik.

Aidiyet Etkinliği: 
TED okulumuz logosunda yer alan
yıldızların, meşalenin, ayın ne anlama
geldiğini öğrendik. Çalışmamızı TED
marşımız eşliğinde, renkli kalem
boyalar ve grapon kağıtlarıyla
süsleyerek renklendirdik.

Akıl Oyunları Etkinliği: Rondo Vario oyununun kurallarını öğrenerek keyifle 
oynadık. Kas gelişimizin, hızlı tepki verme yeteneğimizin yanında renk ve şekil 

algımızı geliştirdik.



Seramik Etkinliği: 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.

Görsel Sanatlar Etkinliği: 

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.

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



Rehberlik Etkinliği:
Turuncu sınıf olarak “Göster 

Anlat” etkinliğini yaptık. 
evimizden getirdiğimiz bir 

eşyayı arkadaşlarımıza anlattık. 
Böylelikle kendimizi ifade etme 

fırsatı bularak özgüvenimizin 
pekişmesine fırsat bulduk.

Müzik Etkinliği:
Ukulele enstrümanını tanıyoruz.. 

Müziğe ilgimizi artırmak için ukulele
enstrümanını çalarak, sesini tanıdık. 

İsmimizi ukulele eşliğinde söyleyerek, 
dokunsal ve işitsel duyumuzu etkin 

kullandık.

Kodlama Etkinliği:
Minik TED’liler çeşitli uygulamalar ile 
oyunlar oynayarak temel bilgisayar 

kullanım becerisi edinirken, bilgisayarı 
tanıdılar.


