
.

Aidiyet Etkinliği:

Hareket-Oyun Etkinliği:
Aç kapıyı bezirgan başı geleneksel oyunlarımızı 
oynayarak eğlenceli vakit geçirdik. Bu oyunlarla 
işbirliği, uyum sağlama, saygılı olmak, liderlik, 

problem çözme gibi bir çok yönlerde 

gelişimimize katkı sağladık.

Eğlenceli Bilim
«Isınma Zamanı» adlı deneyi
yaptık.
Sodyum karbonat ile suyumuzun
ısındığını, Sodyum bikarbonat
suyumuzun soğuduğu öğrendik.
Dış görünüş olarak aynı olan iki
tozla deneyler yaparak onların
bambaşka şeyler olduğunu
keşfettik.

Puzzle Günü:
Cuma günler puzzle günümüz.

Puzzle ile arkadaşlarımızlar 
birlikte hareket etmeyi, ürün 

oluşturmayı ve problem çözmeyi 
öğreniyoruz.

Okulumuzun logosunu 
boyadık ve marşımızı 

dinledik.

Drama 
Etkinliği

Arkadaşının aynası ol adlı drama 
çalışmasını yaparak ,arkadaşımızın 

hareketlerini taklit ettik.



Matematik Etkinliği: 

Arkadaşımız 
Çağan’ın doğum
gününü sınıfta 
kutladık ve çok 
eğlendik.
İyi ki doğdun 
Çağan.

Sanat Etkinliği: 
Bugün kendimi nasıl
hissediyorum? Beni üzen,
kızdıran, mutlu eden veya
şaşırtan bir olay yaşadım mı?
Bunları düşünüyor ve
kendimi nasıl hissettiğimi
sanat etkinliğiyle ifade
ediyorum.

Dikkat avcıları kitabımıza 
başladık. Odaklanma ve 
görmeyi öğrenme 
çalışmaları yaparak 
dikkatimizi güçlendirmeyi 
hedefliyoruz.

Bahçe Etkinliği
Bahçemizde 

güzel havanın 
tadını çıkartarak 

oynadık.

Mutfak Etkinliği
Hayalimizdeki 

oyuncağı kurabiye 
hamurlarından 

tasarladık ve 
meyve saatinde 

yaptığımız 
kurabiyeleri 

afiyetle yedik.



SERAMİK

Sabah Sporu
Her sabah anaokulu 

binamızda diğer 
sınıftaki 

arkadaşlarımızla 
birlikte 

Türkçe ve İngilizce 
sabah sporunda 

buluşuyoruz.

REHBERLİK
Rehberlik dersimizde bu hafta, Turuncu sınıf 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.

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.



MÜZİK : 
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.

GÖRSEL SANATLAR:

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 EĞİTİMİ:

Turuncu 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.

KODLAMA 
Bilgisayar kullanımını öğreniyoruz...

Minik TED‘liler çeşitli uygulamalar ile oyunlar 
oynayarak temel bilgisayar kullanım becerisi 

edinirken, bilgisayarı tanıdılar.


