
Aidiyet Etkinliği: Okul amblemimizin anlamını sanat 
çalışmamız ile öğrendik. Amblemdeki ayın Türk 
Bayrağı’ndan alındığını,eğitim sembolü olan 
meşalenin, Derneğin amacının simgesi olduğu ve 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulmasına önderlik 
ettiği; yıldızları Derneğin kuruluşunda büyük katkısı 
olan ilk Yönetim Kurulu’nun 5 üyesine saygı ve sevgiyi 
ölümsüzleştirmek amacını taşıdığını öğrendik. 

Matematik  Etkinliği: Gemslerle 3’lü örüntü 
çalışması yaptık.

Okuma Yazma Etkinliği: “Sesler Adası”
kitabımızı inceledik, tanıdık ve kitabımıza 
giriş yaptık . “E” sesimizi 
eğlenceli etkinlik sayfalarımızla 
pekiştirdik.

Matematik Etkinliği: Gems materyallerimizi kullanarak önce 2li daha sonra 3lü adımlarla örüntü çalışmaları yaptık.
Çalışmamızı bireysel ve 2li grup etkinliği şeklinde oyun haline dönüştürerek eğlenerek öğrendik.

Haftanın Araştırmacısı:  
Haftanın araştırmacıları olan 
Eymen ve Göksu arkadaşımız 
konuları olan “Ege Bölgesi 
Geleneksel Yemekleri” ve 
“Ege Bölgesi İlleri”ni sınıf 
arkadaşlarına hazırladıkları 
görseller ile sunumlarını 
gerçekleştirdiler.
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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.

Akıl Oyunları Etkinliği: Akıl oyunlarımızdan biri olan “ Rondo Vario” adlı oyunumuzu sınıfımızda küçük grup etkinliği şeklinde oynadık. 
Küçük kas gelişimizi destekleyen, hızlı tepki verme yeteneğimizi geliştiren, renk ve şekil algımıza da destek olan oyunumuzu severek 
oynadık.

Mutfak Etkinliği: Bu ay mutfak 
etkinliğimizde, 2 renkten oluşan 
kurabiye hamurlarımızdan özgün 
oyuncaklar tasarladık. Tasarladığımız 
“Benim Oyuncağım” kurabiyemizi 
afiyetle yedik
Bir başka mutfak etkinliğimizde ise 
mevsimine uygun meyve 
sebzelerimizle kendi turşularımızı 
kurduk. Turşunun nasıl kurulduğunu, 
faydalarının neler olabileceğini, ne 
kadar süre sonra tüketebileceğimizi 
öğrendik.
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Eğlenceli Bilim: Eğlenceli 
bilim dersimizin kurallarını 
öğrendik, malzemelerimizi 
tanıdık ve ilk deneyimiz olan 
“Isınma Zamanı” adlı 
deneyimizi sınıfımızda 
uyguladık. Yaparak yaşayarak 
öğrenerek kalıcı öğrenme 
gerçekleştirdik.



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

BEDEN EĞİTİMİ: Yeşil sınıf 
ile denge, esneklik ve 
koordinasyon çalışmaları 
yaparken çok 
eğlendik…Kazanımlarımı-
za uygun oyunlar 
oynarken hem öğrendik 
hem de öğrendiklerimizi 
oynayarak pekiştirme 
fırsatı bulduk.

GÖRSEL SANATLAR:  Eylül ayında ünlü ressam 
Paul Klee’yi tanıdık.En çok sevdiği renkleri 
eserlerinde nasıl kullanmış, neler çizmiş vs. 
yaptığı resimlerden bazı örnekleri hep birlikte 
inceledik. Pastel boyalarımızı kullanarak Paul 
Klee’nin Kedi ve Kuş tablosunun bir örneğini 
çizdik. Çizimi tamamlanana çalışmamızın  
renklendirme aşamasında, sanatçının kullandığı 
renkleri dikkate alarak sulu boya tekniği ile 
renklendirip etkinliğimizi tamamladık.
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SERAMİK: Eylül ayı seramik 
etkinliğimizde ilk 3 haftamızda beyaz 
seramik çamuru kullanarak kase 
etkinliği yaptık.çamurumuzu 
şekillendirebilmek için elimizde 
yoğurarak kıvama getiriyoruz. Kıvama 
gelen seramik çamurumuzdan büyük 
küçük parçalar koparıp farklı 
büyüklüklerde boncuklar oluşturuyoruz 
ve boncukları yan yana getirip elimizle 
hafif bastırıp kasemizin tabanını 
oluşturuyoruz.Daha sonra kalan 
boncuklarımızı oluşturduğumuz 
zeminin üzerine yerleştiriyor oluşan 
kasemizi kurumaya bırakıyoruz.Kuruyan 
ve 1.pişirimi yapılan kasemizi son 
haftamızda seramik boyaları kullanarak 
renklendiriyor, etkinliğimizi 

tamamlıyoruz.

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

.

REHBERLİK:Yeşil sınıf öğrencilerimiz ile ilk olarak “MızMız Mırnav-Okulda İlk Gün” isimli hikaye kitabını okuduk. Hikayede 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 “BumBum 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.
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