
.

Göster Anlat 
Etkinliği:

Eğlenceli Bilim
Eğlenceli Bilim dersimizde 

«Köpüren Şeyler» adlı deneyi 
yaptık.

Sitrik asit ve  karbonatın bir araya
geldiğinde yeni bir madde 

oluşturduğunu gözlemleyerek 
açığa çıkan gazın karbondioksit 

olduğunu duyduk.

Rehberlik 
dersinde

en
sevdiğimiz 
oyuncağı 
getirerek 

arkadaşları
mıza 

anlattık.

Her Çarşamba günü kitap günümüz,
getirdiğimiz kitapları inceliyoruz.

Ahmet Aras’ın 
doğum 

gününü sınıfta 
kutladık. 

İyi ki doğdun 
Ahmet Aras.

Haftanın
Araştırmacısı 
Ahmet Aras 
Gözlüklü.
Ahmet Aras 
bize Ege 
Bölgesinin 
şehirlerini 
anlattı.

Haftanın
Araştırmacısı 
Alara Uçdal.
Alara bize 
Ege 
Bölgesinin 
yiyeceklerini 
anlattı.

Haftanın
Araştırmacısı 
Ayliz
Çankaya.
Ayliz bize 
Ege 
Bölgesinin 
dans ve 
müziklerini 
anlattı.



Mutfak Etkinliği
Aydın’ın meşhur 

meyvesi olan İnciri 
kullanarak İncirli 

kurabiye yaptık ve 
afiyetle yedik.

GEZİ
Veteriner Fakültesi’ne gezi 

düzenleyerek farklı 
hayvanların yaşam alanları 
hakkında bilgi sahibi olduk.

Ayrıca gezi kuralları ve servis 
kurallarına uymanın 

gerekliliğini öğrendik.

29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı’nı 

okulumuzda büyük 
bir coşkuyla 

kutladık.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları
kapsamında, tüm anaokulunda olan 

arkadaşlarımızla Türk Bayrağını el baskısıyla 
boyadık.



SERAMİK
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 oluşturduk. Daha
sonra renklendirmelerini yaptık.
Ekim ayı son iki haftamızda 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı anlam ve
öneminden bahsedip, şamotlu seramik
çamuru kullanarak seramik
şekillendirme tekniklerinden
çimdikleme tekniğini uyguladık. Ay ve
yıldız yapımını öğrenip, üç boyutlu ev
etkinliği yaptık. Oluşturduğumuz ay ve
yıldızı evimizin üzerine balçıkla
yapıştırdık. Seramik boyaları kullanıp
renklendirip tamamladık.

Rehberlik dersimizde bu hafta Turuncu 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

REHBERLİK



MÜZİK 
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.

GÖRSEL SANATLAR 

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 çektik.
Ardından bizler de karışık teknik ile 

kartonlarımıza bu sembolleri kullanarak bir 
kompozisyon oluşturduk. Çalışmamızda 

kullandığımız sembollerin bazılarını seramik 
dersinde oluşturarak, kompozisyonumuzu 

tamamladık.

BEDEN EĞİTİMİ:

Turuncu sınıf öğrencilerimizle 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.

BİLGİSAYAR & KODLAMA 
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


