
MİNİK TED’LİLER SABAH SPORUNDA;
Öğrencilerimizin  güne zinde ve enerjik bir şekilde başlamaları için her gün sabah sporumuzu yaptık. Bu sayede öğrencilerimiz gün içindeki 

etkinliklere güçlü bir motivasyonla hazır hale geldi.

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE;
Sarı Sınıf öğrencilerimiz , eylül ayı 
içerisinde yer verdiğimiz  felsefi sorular 
ile hep birlikte fikir üretmenin 
mutluluğunu yaşadı. ‘ Kişiyi değiştiren 
sadece yaş mıdır ? ’ sorusu ile akıl 
yürüttüler, bağlantı kurdular ve cevaplar 
aradılar. ‘ Sağlığa yararlı bir icat yapsan 
bu ne olurdu?’  sorusu ile bilgiyi 
biçimlendirip, iletişim becerilerini 
kuvvetlendirdiler. Buldukları icatları 
anlatırken, fikir alışverişinde bulunup 
uyarlamalar yaptılar. Ardından icatlarını 
resimleyerek  somutlaştırdılar.

KİTAP ÇALIŞMALARI; Gizemli çizgiler ormanı kitabımızın renkli dünyasına giriş yaparak çizgi çalışmalarına başladık. El ve göz 

koordinasyonunu geliştirdik. İnce motor becerilerimize katkıda bulunduk ve ayrıntılara dikkatimizi vermeye başladık.

SERBEST ZAMAN 
ETKİNLİĞİ; Serbest 

zaman etkinliğimizde heykel 
oyunuyla çok eğlendik. Sarı 
sınıf öğrencileri; ilgileri ve 
istekleri doğrultusunda 
oynamayı tercih ettiği heykel 
oyunu ile birlikte bir iş 
yapmanın tadını çıkardı. 

‘‘Oyun çocuğun işidir’’  
Maria Montessori



.

BAHÇE 
ETKİNLİKLERİ:
Hikaye Günü;  Her 

hafta çarşamba günü 
evden getirdiğimiz 
kitaplarımızı inceliyoruz. 
Sarı sınıf öğrencileri 
kitaplarını bahçede 
inceledikten sonra  ‘mış
gibi ’ tekniği ile birbirlerine 
anlattılar. Getirilen 
kitapların arasından 
seçilenler okundu.

Oyun- Hareket 
etkinliği;  
Öğrencilerimiz, bahçede 

geçirdikleri zaman 
boyunca çeşitli oyunlar 
oynadılar. Bu oyunlardan 
bir tanesi geleneksel 
oyunlarımızdan ‘Aç 
Kapıyı Bezirganbaşı’ idi.  
Oyun sırasında eğlendiler 
ve kurallara uyarak , 
yönergeler 
doğrultusunda çeşitli 
hareketler yaptılar.

Bahçede 
oynadıkları  
oyunlardan bir 
tanesi olan  ‘Eski 
Minder ‘ oyunu ile 
sarı sınıf 
öğrencileri 
kendilerini yaratıcı 
yollarla ifade 
ettikleri özgün 
heykel pozlarını 
verdi.

MUTFAK ETKİNLİĞİ;
Benim hakkımda her şey temasında yer 

verdiğimiz mutfak etkinliğinde ‘Benim 
Oyuncağım’ kurabiyelerini  yaptılar. Bu 
etkinlik ile öğrencilerimizde iş birliği, 

paylaşma gibi kavramlar ve davranışlar 
kazandırıldı. Kurabiye yapımı için gerekli 

olan malzemeleri öğrendiler. Aynı zamanda 
ince motor becerilerinin gelişimine katkı 

sağladı. Öğrencilerimizin yaşam becerileri 
için gerekli olabilecek tüm detayları 
öğrenip , uygulayabilmesi, çok yönlü 

gelişimlerinin desteklenmesini 
önemsiyoruz. Sarı sınıf öğrencileri, 

yaratıcılıklarını kullanarak şekil verdikleri 
kurabiyelerini, afiyetle yedi.

EĞLENCELİ BİLİM;
Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 

‘Isınma Zamanı’ adlı deney ile 
öğrencilerimizin yaparak- yaşayarak  
aktif katılım ile öğrenmelerinin kalıcı 
olmasını  sağladık. Sarı sınıf, deney 
yapmak için dikkat edilmesi gereken 
noktaları öğrendi, bilimin temel 
kavramları ile tanıştı. Bilimsel çalışma 
yöntemlerini  keşfederek keyifli bir 
öğrenme gerçekleştirdi.



.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ;
Sarı sınıf öğrencileri,  hazır bulunuşluk düzeylerini artıran  okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına başladı. ‘E’ sesi ile başlayan öğrenme 

serüvenlerinde fonolojik farkındalıklarını geliştiren etkinlikler yaptılar.  E sesi ile başlayan kelime türetme oyunu ile öğrendiklerini 
pekiştirdiler.  Sesleri ayırt ettikleri çalışmalarla birlikte Sesler Adası kitabından e sesi ile ilgili sayfaları tamamladılar. Ardından e sesi 

köşesini oluşturdular.

REHBERLİK ETKİNLİĞİ;
Rehberlik dersimizde bu hafta, Sarı 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. Okuldaki kurallarımız hakkında 
paylaşımda bulunduk. Etkinliklerimizin amacı; öğrencilerimizin okula ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamaktır.

MÜZİK ETKİNLİĞİ;
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. 
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GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİĞİ;
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.

KODLAMA ETKİNLİĞİ;
Minik TED ‘liler bilgisayar kullanımını 

öğreniyor. Öğrencilerimiz çeşitli 
uygulamalar ile oyunlar oynayarak 
temel bilgisayar kullanım becerisi 
edinirken, bilgisayarı tanıdılar.

SERAMİK ETKİNLİĞİ;
Eylül ayı seramik etkinliğimizde ilk haftamızda 

beyaz ve şamotlu seramik çamuru çeşitlerini 
yoğurarak çamur baloncuklar yapıp çamurumuzu 
şekillendirebilir 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.

BEDEN EĞİTİMİ;
Sarı sınıf öğrencilerimizle stretching egzersizlerimizi 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.


