
Mutfak Etkinliği: Minik şefler
iş başında…Kurabiye hamuru
ile Kendi oyuncaklarımızı
tasarladık. Meyve saatinde
kurabiyelerimizi afiyetle
yedik.

Okuma-Yazma Etkinliği: E sesini
çıkarma çalışması yaptık. Evden
getirdiğimiz E sesleri çalışma
kağıtlarını arkadaşlarımıza anlattık.
Sınıfta E sesi ile başlayan
arkadaşlarımız isimlerini keşfettik.
Sesler Adası kitabımızın karakterlerini
tanıdık ve Sesler Adası Kitabımızı
yönergelerine uygun çalıştık.

Sanat Etkinliği: Logo ne demek
çember zamanı sohbeti yaparak
öğrendik. TED ambleminin anlamı ve
önemini öğrenmek için TED tanıtım
videomuzu izledik. Logomuzdaki 5
yıldızın anlamını, meşalenin ne
anlama geldiğini ve ay şeklinin
nerden esinlenerek logomuza
yerleştirildiğini öğrendik. Logo sanat
çalışmamızı boyalarla ve grapon
kağıtları ile tamamladık.

Oyun Etkinliği: Mola saatimizde
Paraşüt oyunu oynadık ve birlikte
hareket etmenin sorumluluğunu
öğrendik. Paraşüt ile oynarken çok
eğlendik. Diğer mola saatlerimizde de
oynamaya karar verdik.



Çocuklar İçin Felsefe Etkinliği: Aynı kişiye ait
farklı yaşlarda çekilen fotoğraflar inceledik.
• Kişiyi değiştiren sadece yaş mıdır ?
• Resimdeki kişiler sizce aynı kişiler olabilir

mi ?
• Resimdeki kişiler sizce aynı kişiler olabilir

mi? Niye?
• Bizi neler değiştirir?
• …. Bu sebepler değişmek için yeterli midir

?
• Siz 45 yaşına geldiğinizde aynı kişi mi

olacaksınız? Neden?
Gibi sorular ile tartıştık. Verilen tüm cevaplara
göre sohbeti şekillendirdik.

Oyun Etkinliği: ‘Mutlu Bahçe’
saatimizin kuralları hakkında sohbet
ettik. Kurallara uymadığımızda nasıl
sonuçlar olabileceğini öğrendik.
Özgürce arkadaşlarımızla oynamanın
tadını çıkardık. 

Eğlenceli Bilim Etkinliği: Eğlenceli
bilim etkinliğimiz kurallarını öğrendik.
Eğitici videomuz ile bilim insanı
tanıdık. Bilim insanı alışkanlıkları
öğrendik. Isınma ve soğuma için
alternatif metodları konuştuk. Isınma
deneyi yapım aşamasını videomuzu
takip ederek, deneyimizi yaptık.
Deney sonunda ‘ısı alan –ısı veren’
reaksiyonları öğrendik.

Tıraş Köpüğü ile Dikkat ve Duyu
Bütünleme Etkinliği: Yazma
çalışmalarını geliştirme kapsamında
ince motor becerilerini desteklemek
için tıraş köpüğü ile parmak
egzersizleriyle öğretmek istediğimiz
şekilleri, sayıları köpüklerin üzerine
çizerek küçük kas gelişiminin yanı sıra
el-göz koordinasyon gelişimini
destekledik. Çizgi çalışmaları yaptık.
Hem eğlendik ve hem öğrendik.



Kodlama ve Bilişim Teknolojileri
Etkinliği: Bilgisayar kullanımını
öğreniyoruz… Minik TED ‘liler çeşitli
uygulamalar ile oyunlar oynayarak
temel bilgisayar kullanım becerisi
edinirken, bilgisayarı tanıdılar.

Görsel Sanatlar Etkinliği: Eylül ayı
görsel sanatlar eğitiminde ana ve
ara renkler hakkında konuştuk ve
örnekler verdik. Ana renk ve ara
renkleri tanımak için sıvı bazlı
boyalarla kilitli poşetler içinde
boyaları karıştırarak renk
karışımlarını deneyimledik.

Beden Eğitimi Etkinliği: Mavi sınıf
öğrencilerimizle stretching
egzersizlerimiz yaparak derse
başladık. Müzik eşliğinde ritim
çalışması yaparak spor öncesi ve
sonrası ısınma - soğuma çalışmalarını
eğlenerek yaptık. Denge egzersizlerine
devam ettik ve kazanımlarımıza uygun
oyunlar oynayarak derslerimizi
tamamladık.



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 haftamız da beyaz ve şamotlu seramik çamuru
çeşitlerini 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. Pişirimi yapılmış ürünümüzü
renklendirme tekniklerini uygulayıp renklendirerek
tamamladık.

Rehberlik Etkinliği: Rehberlik dersimizde bu
hafta, mavi 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. Okulda ki kurallarımız hakkında
paylaşımda bulunduk. Etkinliklerimizin
amacı; öğrencilerimizin okula ilişkin duygu
ve düşüncelerini ifade etmelerini

sağlamaktır.


