
Mutfak Etkinliği: Minik şefler iş
başında… Aydın İlimizin en meşhur
meyvesi olan inciri kullanarak, incirli
kurabiye yaptık. Kurabiyemizi kendi
figürlerimizle şekil verdik. Meyve
saatinde afiyetle yedik.

Değerler Eğitimi Etkinliği:
Değerler eğitimi serisinin, “Kıvrık
Nerede? Salkım Saçak Ormanında”
adlı kitabını okuduk. Kıvrık ve
arkadaşlarının kuklalarını tanıdık ve
inceledik. Kitabımızın ilk etkinliğine
başladık. İşbirliği, sabır, sorumluluk
değerlerini öğrenmek için ‘Orman
Marşı’ etkinliğini yaptık.

Sanat Etkinliği: Yaşadığımız şehir
ve özelliklerini öğrendik, kendi
fikirlerimizi arkadaşlarımızla
paylaştık. Aydın ilinin tanıtım
videosunu izledik. Yaşadığımız
şehrin özelliklerini anlatan sanat
çalışmamızı yaptık.

Çocuklar İçin Felsefe Etkinliği:
‘’Bir süper kahraman olsaydın nasıl bir
gücün olsun isterdin? Neden?”
sorusunu top taşıma tekniği ile
cevapladık. Top elinde olan konu ile ilgili
düşüncelerini paylaştı. Farklı sorularla
düşüncelerimizi geliştirdik. Etkinliğin
sonunda kendini iyi hissedenler kapıya,
kötü hissedenler pencereye doğru
sıralandı. Yerlerimize yerleşip, hislerimizi
söyledik ve cevaplarımızı
değerlendirdik.



Okuma-Yazma Etkinliği
Kalemi doğru tutabilme, kalem
kontrolü sağlama ve kalemi
doğru kullanabilme becerilerini
geliştirmek adına çizgi
çalışmalarımızı, Gizemli Çizgiler
Ormanı kitabımızdan yönergelere
uygun çalıştık.

Fen-Doğa Etkinliği: ‘Veteriner
Fakültesine’ geziye gittik. Hayvanların
yaşam alanlarını keşfettik.
Hayvanların yaşam alanlarını gezmek
ve onları yakından görmek bizi mutlu
etti. Keyifli bir gün geçirdik.

Eğlenceli Bilim Etkinliği: ‘’Köpüren

şeyler” adlı deneyimizi yaptık. Eğitici
videomuzdan ‘reaksiyon’ kavramını ve
reaksiyon oluşumunu öğrendik. Bu deneyde
kullanılan sitrik asit ve karbonatın bir araya
geldiklerinde yeni bir madde oluştuğunu
öğrendik. Açığa çıkan gazın karbondioksit
olduğu ve kullanılan malzemelerden sitrik asit
yerine limon suyu da kullanılabileceği
keşfettik. Deney yapılırken sergilenen
davranışlarla bilim insanı özelliklerine
değindik. Gözlem ve deney yapmanın bilim
insanların kullandığı yöntemlerden olduğu
kavradık ve biz de bu deneyde aynı bir bilim
insanı gibi çalıştık.

Haftanın Araştırmacısı Etkinliği: Ateş
ALTILI Ege Bölgesi’nin yöresel
yiyecekleri ile ilgili hazırladığı
sunumunu arkadaşlarına anlattı.
Sunum sonunda konuyla ilgili
arkadaşlarının sorularını yanıtladı.

Haftanın Araştırmacısı Etkinliği: Arın
Bülent MELER Ege Bölgesi’nin
şehirleri ile ilgili hazırladığı
sunumunu arkadaşlarına anlattı.
Sunum sonunda konuyla ilgili
arkadaşlarının sorularını yanıtladı.

Haftanın Araştırmacısı Etkinliği: Deniz
GÜLENÇ Ege Bölgesi’nin yöresel dans
ve müzikleri ile ilgili hazırladığı
sunumunu arkadaşlarına anlattı.
Sunum sonunda konuyla ilgili

arkadaşlarının sorularını yanıtladı.

Doğum Günü Etkinliği: Hasan Efe ÇİFTÇİ
arkadaşımızın doğum gününü ikindi
kahvaltı saatinde sınıfımızda kutladık.
Arkadaşımız için hazırladığımız
resimlerimizi ona armağan ettik.
Sevgili öğrencime nice mutlu yıllar
diliyorum. 



Kodlama ve Bilgisayar Etkinliği:
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 uygulamalarını
kullanarak eğlendirici ve eğitici etkinlikler
üzerinden fare kullanım becerisini
kazanıyoruz.

Cumhuriyet Bayramı Hazırlıkları ve Bayram
Kutlama Etkinliği: Cumhuriyet Bayramı öncesi
sınıfımızı bayraklarla süsledik. Kırmızı parmak
boyaları ve minik ellerimizle tüm anaokulu olarak
kendi Türk Bayrağımızı oluşturduk. Cumhuriyet
taçlarımızı ve sanat etkinliklerimizi yaptık. 28
Ekim günü anaokulumuzda küçük bir tören
düzenledik. Törene saygı duruşu ve İstiklal
Marşımızla başladık. Öğrendiğimiz şiir ve şarkımızı
söyledik. Kendimiz için hazırladığımız Cumhuriyet
Bayramı taçlarımızı takarak, kırmızı-beyaz
balonlarla dans ettik. 29 Ekim günü; hep birlikte
coşkuyla Cumhuriyet şarkımızı söyledik. Onuncu
Yıl Marşımızla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamasını sevinçle ve mutlulukla tamamladık.
Yaşasın Cumhuriyet…

Rehberlik Etkinliği: Rehberlik dersimizde bu hafta,
mavi 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 pekişmesine fırsat
buldular.

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.



Müzik Etkinliği
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.

Seramik Etkinliği: Ekim ayı seramik etkinliğimizde
beyaz seramik çamuru kullanarak görsel sanatlar
dersi ile disiplinler arası ilişkilendirme yaptık. Ünlü
Ressam Joan Miro ‘nun eserlerinden birini seçip
beyaz seramik çamuru kullanıp elle şekillendirme
tekniklerinden çimdikleme tekniğini uygulayarak
çalışmasındaki göz, yıldız, ay şekillerini çamura şekil
vererek oluşturup renklendirmelerini yaptık.
Ekim ayı son iki haftamızda 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı anlam ve öneminden bahsedip, şamotlu
seramik çamuru kullanarak seramik şekillendirme
tekniklerinden çimdikleme tekniğini uygulayıp ay ve
yıldız yapımını öğrenip, üç boyutlu ev etkinliği
yaptık. Oluşturduğumuz ay ve yıldızı evimizin
üzerine balçıkla yapıştırdık. Seramik boyaları
kullanıp renklendirip tamamladık.

Beden Eğitimi Etkinliği
Mavi sınıfla bu ay koordinasyon
egzersizlerimize devam ettik. Temel
duruş ve yürüyüşlerimizi
tamamlayarak nesne kontrolü
gerektiren egzersizler yaptık. Tenis
topları ve çemberlerle etkinliklerimizi
destekleyen oyunlar oynadık. Parkur
çalışmalarımıza devam ettik ve
derslerimizi hem eğlenip hem de
oynayarak tamamladık.

Görsel Sanatlar Etkinliği: Bu ay görsel
sanatlar eğitiminde Ünlü ressam Joan MİRO
kimdir? Hayatı, eserleri ve imzası hakkında
bilgi sahibi olduk. Ressam Miro‘nun
eserlerini inceleyerek, ressamın
resimlerinde çok sık kullandığı yarım ay,
balık, basitçe çizilmiş yıldızlar, insanlar
gözler, daire üçgen ve geometrik şekiller gibi
sembollere dikkat çekerek, bizler de karışık
teknik ile kartonlarımıza bu sembolleri
kullanarak bir kompozisyon oluşturduk.
Çalışmamızda kullandığımız sembollerin
bazılarını seramik dersinde oluşturarak,
kompozisyonumuzu tamamladık.


