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Kitap Etkinliği: Kitaplık köşemize geldik 

ve kütüphanede olduğumuzu hayal ederek 

kitaplar hakkında sohbet ettik. 

Kitaplardaki resimleri inceleme çalışmaları 

yaptık

Kitapları inceledikten sonra hayal 

gücümüzle istediğimiz gibi kağıt üzerinde 

resimledik. Kütüphanede sessiz olunması 

gerekliliği üzerinde konuştuk. 

Sanat Etkinliği:  

Lila sınıfı öğrencilerimiz ile evimizin 

bölümleri hakkında sohbet ettik. Kesme 

yapıştırma tekniği ile ‘Kendi Evimiz’ adlı 

sanat çalışmamızı yaparak parmak 

kaslarımızı geliştirdik.  

Montessori Etkinliği: Montessori “deliklerden ip geçirme çalışması” etkinliği yaptık. İplerle daire şeklini oluşturduk  etkinliğimizi 
tamamladık ve böylece daire kavramını pekiştirdik.

Yaşayan Atatürk Etkinliği Lila sınıf olarak ‘Atatürk 

Olmak’ adlı  kısa videomuzu izledik. Atatürk hakkında 
bilgiler edindikten sonra sanat etkinliğimizi 
tamamladık. Atatürk’ün resminin etrafındaki papatya 
yapraklarını parmak boya  ile parmak izlerimizi 
çıkararak boyadık. Yaşayan Atatürk etkinliğimizde 
hem Atatürk’ü tanıdık, öğrendik hem de ince motor 
parmak kaslarımızı geliştirdik.
:



Matematik Etkinliği: Sayı kavramı olan 1 (bir) rakamı ile ilgili hissettirme çalışmaları yaptık. Sınıfımızda bir tane bulunan nesneleri hep birlikte bulup gösterdik
ve saydık. Birer tane bulduğumuz her nesneyi grupladıktan sonra kaç tane olduğunu sorduk her nesneden kaç tane olduğunu söyledik. Oyun yoluyla eğlenceli bir
şekilde bir sayısı kavramını pekiştirdik. Etkinliğimizin sonunda sayılar panosundan bir rakamını bulup panoya yerleştirdik.

Bahçe Etkinliği:
Bahçemizde geleneksel 

oyunlarımızdan istop oyununu hep 
birlikte keyifle ve severek oynadık,  
çünkü oyun bizim en önemli işimiz.

Serbest Zaman Etkinliği:

Sınıfımızda serbest zaman 

etkinliğimizde oyunlar oynadıktan 

sonra okulumuzda ortak 

alanlarımızda yer alan duvar 

oyuncakları ile oynayarak hem el göz 

koordinasyonumuzu geliştirdik hem 

de oldukça eğlenceli vakit geçirdik.

Hareket ve Oyun Etkinliği:
Hareket ve oyun saatinde tanışma

oyunumuzu oynadık. Oyun sırasında

birbirimizin adını oyun yoluyla eğlenerek

öğrendik. Çocuklarımız oyun oynarken

birbirlerini tanımaktan çok mutlu oldular.

Sınıf kurallarını öğrendik. Sınıfımızın nazik

kuralları sergisi yaptık.

Sabah sporumuzu yaparken güne enerji dolu

başlıyoruz ve çok eğleniyoruz.
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Görsel Sanatlar Etkinliği: 

Eylül ayında Lila Sınıf öğrencilerimiz ile

oyuncak dolabımızda bulunan

oyuncakların dokularını ve şekillerini

inceledik. Su bazlı boyalar ile

oyuncaklarımızı renklendirdik ve

kağıdımıza oyuncaklarımızın baskısını

gerçekleştirdik.

Müzik Etkinliği: 

Müzik etkinliği:  Minik TED'liler ile orff

çalgısının üyeleri olan ritim çubukları ve 

marakasla tanıştık, seslerini tanıdık. 

«Carnivalito" ve «Marakası Salla " şarkılarına 

öğrendiğimiz orff çalgılarıyla eğlenerek eşlik 

ettik ve ritim duygumuzu geliştirdik.

Seramik Etkinliği: 
Eylül ayı seramik etkinliğimizde ilk hafta beyaz 

ve şamotlu seramik çamurunu yoğurarak çamur 
boncuklar yapıp çamurumuzu şekillendirilebilir 
kıvama getirmeyi öğrendik. İkinci haftamızda 
beyaz seramik çamuru kullanarak seramik 
şekillendirme tekniklerinden plaka ve sucuklama
tekniğini uyguladık. Çamurumuzu merdaneyle 
açıp çamur yüzeyinde iki elimizle bastırıp çiçek 
şeklini verdik. Oluşturduğumuz elimiz şeklindeki 
çiçeğe sucuklama tekniği kullanıp yaprak ve dal 
ekleyip 1.pişirim yaptık. Eylül ayı son haftamızda 
seramik boyalarını kullanıp 1.pişirim ürünümüzü 
renklendirme tekniklerini uygulayıp 
renklendirerek tamamladık.

Kodlama Etkinliği :

Bilgisayar kullanımını öğreniyoruz..

Minik TED‘ liler çeşitli uygulamalar ile 

oyunlar oynayarak temel bilgisayar 

kullanım becerisi edinirken, bilgisayarı 

tanıdılar.



Beden Eğitimi Etkinliği: 5 yaş Lila Sınıfı öğrencilerimizle derslerimizde stretching egzersizlerimizi  yaparak vücudumuzu spora 

hazırladık. Spora başlamadan önce ısınmanın ve bitirişte soğuma yapmanın önemini kavradık. Denge çalışmalarımızı yaparak 
kazanımlarımıza uygun oyunlar eşliğinde derslerimizi tamamladık.

Rehberlik Etkinliği:
Rehberlik dersimizde bu hafta, Lila sınıfı öğrencilerimize önce “Rehber öğretmen kimdir?, Rehberlik dersinde neler yaparız?” konuları 

hakkında bilgi verildi. Öğrencilerimizle “Bum Bum Artık Okula Gidiyorum” şarkısını dinleyip, dans ettik. Sonrasında  okulda en çok 
sevdikleri etkinlikler hakkında sohbet ettik. “Okulum” isimli boyama etkinliğimizi yaptık. Etkinliklerimizin amacı; öğrencilerimizin okula 
ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. 
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