
Bahçe: Ekim ayı boyunca her fırsatta okulumuzun güzel bahçesinde sonbaharı gözlemleyip doya doya oynama fırsatı edindik.
Bahçemizden topladığımız kuru yaprakları doğal ortamda gözlemledikten sonra sınıfta cama yapıştırıp özgün çalışmalar sergiledik.
Bahçemizde keyifli zamanlar geçirdik, çok eğlendik.
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Oyun ve Hareket: Bu ay kırmızı rengin
ana renk olduğunu öğrendik. Kırmızı renk
kıyafetlerimizle doya doya eğlendiğimiz
Kırmızı Renk Partimiz oldukça keyifliydi.

Sanat Etkinliği: ‘29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’ haftası sebebiyle
Cumhuriyet Bayramı hakkında çocuklarla birlikte sohbet ettik, video izledik.
Sanat etkinliğinde el feneri yaptık, kırmızı renkli fon kartondan yaptığımız
fenerlerimizi yıldızlarla süsleyip tamamladık.

Haftanın Çocuğu: Bu ay haftanın çocuğu etkinliğimizde Arel Aslan, Azra Gümüştaş ve Beren Tola isimli öğrencilerimizin bebekliğine ait
eşyaları onların ağzından dinleyerek inceledik. Hafta boyunca eşyaların sergilendiği köşede keyifli vakit geçirdik.



Mutfak Etkinliği: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında
öğrencilerimiz ay-yıldız şeklinde kurabiyelerini hazırladılar. Ay yıldız
şeklinde hamur kalıpları ile hazırladıkları kurabiyelerin pişmesini
sabırsızlıkla bekleyen Lila Sınıf öğrencileri daha sonra kurabiyeleri
afiyetle yediler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Haftası: 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  
okulumuzda öğrencilerimizle birlikte 
coşkuyla kutlandı. 
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Aidiyet Çalışması Etkinliği:
Sınıfımızda TED aidiyet çalışmalarını
tamamladıktan sonra minik TED’liler
TED legosu oluşturdu.

Gezi: 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle
minik TED’liler olarak hayvanları ziyaret ettik.
Veteriner Fakültesi’ne geziye gittik.



MÜZİK ETKİNLİĞİ: Ekim ayı süresince öğrencilerimiz ile “Radetzky Marche” şarkısıyla ritim çubuklarını kullanarak şarkıya eşlik edebilme
duygumuzu geliştirdik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini anlayıp “Pırıl Cumhuriyet Özgürlüktür” şarkısı ve “Onur Erol
Sonsuza Kadar” şarkısını öğrenerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadık.

SERAMİK ETKİNLİĞİ: Ekim ayı seramik etkinliğimizde  şamotlu seramik çamuru kullanarak elle şekillendirme tekniklerinden sucuklama tekniğini 

uygulayıp, üç boyutlu  kuş yuvası ve kuş etkinliği yaptık.
Ekim ayı son iki haftamızda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlam ve öneminden bahsettik. Beyaz seramik çamuruna çimdikleme tekniği uygulayıp ay 
ve yıldız şeklini verip oluşturduk. Ekim ayı son haftamızda  1. Pişirimi yapılmış ürünlerimizi seramik boyalarını kullanıp  renklendirerek tamamladık.
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Yaşayan Atatürk Etkinliği
Ekim ayında Yaşayan Atatürk 
köşemizde ‘’Atatürk ve Ben’’ adlı 
etkinliğimizi yaptık. Etkinliğimizin 
ardından ‘Atatürk’ün elinden 
tutsaydın, ilk olarak ne 
düşünürdün?’ sorusuna çeşitli 
cevaplar aldık ve çalışmamızı 
tamamladık.

Eğlenceli Bilim: Ekim ayında Eğlenceli bilim dersimizde ‘Denizlerdeki Gizli Yaşam ’ ve ‘ Ses bilimi ’ deneylerimizi yaptık. İlk deneyimizde suyun altında yaşayan hayvanları ve denizaltı yaşamını öğrencilerimizin

kendi yaptığı model üzerinden keşfettik. Böylece suyun içinde yaşayan canlıları yaptığımız fener ile gözlemleme şansı edindik. Diğer deneyimizde ise ‘ses nasıl oluşur?’ sorusuna cevap bulabilmek için deney yaptık.
Plastik bardaklardan davul yaptık, sağa sola aşağı yukarı hareket ettirdik ve çıkan sesleri dinledik . Dolu ve boş kapaklı kutuları inceledik, sesleri ayırt edebilmek için önce kutuları salladık, sonra kutuların
kapaklarını açtık. Dolu olan kutu ile boş olan kutu arasındaki farkı sorduk, birinin içinde leblebi olduğu için ses çıktığı fakat diğer kutunun ise boş olduğunu gözlemledik. Sonra boş kutunun içine bulgur koyduk
arasındaki farkları sorup beyin fırtınası tekniğiyle farklı cevaplar aldık. Azlık çokluk, büyük küçük kavramlarını keşfettik. Yaptığımız davul ve marakaslarla ‘Marakası salla’ adlı şarkıya eşlik edip söyledik,
marakasları sallayıp, dans ettik. Etkinlik sonunda değerlendirme yaptık. Farklı maddelerin farklı sesler çıkardığını öğrendik. Ayrıca küçük kas kullanımını gerektiren hareket gelişimini destekleyici ürünler sergiledik.
Eğlenceli bilim dersinde çok eğlendik.



BİLGİSAYAR VE KODLAMA ETKİNLİĞİ
Kodlama dersimizde bilgisayarın nerelerde
kullanıldığı ve hayatımıza ne gibi kolaylıklar
sağlayacağı hakkında bilgiler öğreniyoruz. Minik
TED'liler ile bilgisayar dış donanım birimlerini
tanıyoruz ve temel bilgisayar kullanım becerisini
kazandırmak adına This Is Sand ve Stress
uygulamasını kullanarak eğlendirici ve eğitici
etkinlikler üzerinden fare kullanım becerisini
kazanıyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ: 5 yaş öğrencilerimizle bu ay temel koordinasyon çalışmalarımıza devam ettik. Temel duruşlar ve yürüyüşlerle 
egzersizlerimizi yaptık. Tenis topları ve çemberler ile nesne kontrolü egzersizlerine başladık parkur ve istasyon çalışmalarımızla 
etkinliklerimizi tamamladık.
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GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİĞİ: Kasım ayı içerisinde 5 yaş öğrencilerimiz ile renklerle oynarken etkinlik oluşturmaya devam ettik. Sevimli
deve kuşu çizimi için öğrencilerimizden, kuru boyalarını kullanarak karalama tekniği ile tüm renkler bir araya gelecek şekilde kendilerine
gösterilen alan içerisini doldurmaları istendi. Renklerin tümü ile karalama yaparken büyük keyif alan öğrenciler boyama kısmını
tamamladıktan sonra, kendileri için önden hazır edilen göz ve gaga şeklindeki kesilen parçaları istedikleri gibi yapıştırarak etkinliklerini
tamamladılar.

REHBERLİK ETKİNLİĞİ: Rehberlik dersimizde bu hafta, Lila sınıf öğrencilerimiz ile ilk hafta “Göster Anlat” etkinliğini yaptık. Öğrencilerimiz evlerinden getirdikleri bir eşyalarını

arkadaşlarına anlattılar. Böylelikle arkadaşları önünde kendilerini ifade etme fırsatı bularak özgüvenlerinin pekiştirdiler. Öğrencilerimiz ile ikinci hafta “Yaşam Kurallarla Daha Kolay” 
etkinliğini yaptık. Etkinliğimize “Nil’in Kurallar Hikayesini” okuyarak başladık.  “Nil’in yerinde olsanız siz ne yapardınız?, “Kurallar neden önemli? , “Kurallar olmasa yaşam nasıl olurdu?” 
sorularını çocuklara yönelterek paylaşımda bulunduk. Sonrasında “Kurallar” konulu çalışma yaprağından boyama yaptık. Etkinliğimizin amacı, öğrencilerimizin kuralların bizim
yaşamımızı kolaylaştıracağının farkına varmalarıdır.


