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TED’li Veliler Zumbayla Coştu 

Ekolojik Bahçede Tarım Yaptılar 

Yılın ilk partisini sonbahar’a veda  

konsepti için hazırladık. Kukla gösterisinde gönüllerince eğlendiler 

AYIN TEMASI: SAĞ LIKLI YAŞAM VE BEDENI M 

Yayın Tarihi 

 



 

 

 

                 TEMAMIZ 

Sağlıklı  Yaşam ve Bedenim 

“5+2 duyu, Bedenimiz, Beslenme ve Tüketim Alışkanlıkları, Spor, uyku ve 
dinlenme, Kendini koruma “ temamızda yer alan başlıkları yaptığımız 
etkinliklerle pekiştirdik. 

         SÖZCÜK ÇAĞRIŞIM VE KELİMELERİMİZ 
Kasım ayında öğreneceğimiz sözcükler ,Atatürk, Anıtkabir, Ankara, anma, yas, tören, çelenk, besin; tüketim, katkı maddesi, sağlık, 
sağlıklı sağlıksız, doğal, organik, meyve, sebze, et, günlük ürünler, son kullanma tarihi, temizlik; kişisel temizlik ve bakım, mikrop, aşı, 
sağlıklı yaşam ve spor, beş duyu organı , beden ve beden bölümleri, sistemler ve organları; iskelet, kemik ve kas yapımız,, tehlikeler-
den korunma; kazalar, acil numaralar, karakol, polis, güvenlik görevlisi, mak, yardım, imdat, yabancı, tanıdık, ıssız, özel alan 
(mahremiyet eğitimi), sınır koyma çocuklarımıza yapılan 
etkinlikler ile kazandırması hedeflenir. 

                          

                                   KAVRAMLARIMIZ 
Bu ay kazandırmayı hedeflediğimiz renkler, geometrik şekiller( Kare, Üçgen), boyut (ince-kalın, uzun-kısa, geniş-dar) , miktar (ağır-hafif), 
yön/ mekânda konum( sağ-sol, önünde-arkasında, arasında, yanında,) sayı/sayma (1–10 arası sayıları tanıma, 1-20 arası ritmik sayma, 
sonraki) duyu (tatlı, tuzlu, acı, ekşi, sıcak-soğuk-ılık, sert-yumuşak, kaygan-pütürlü, tüylü-tüysüz, sivri-küt, kokulu-kokusuz, parlak-mat 

 



          BRANŞ  

 

Jimnastik 

Bu ay geriye bükülü taklayı işledik. Bu uygulamayı yapma amacımız 
çocuklardaki biyomotor becerilerini ve kuvvet gelişimini desteklemek.  Bu 
yaş gruplarında yapması oldukça zor olan bu hareketi yapabilmek için 
önce yerde yumurta sallanışını çalıştık daha sonra eğimli minderde 
destekli geriye bükülü taklamızı attık.  

Beden Eğitimi 

Psikomotor gelişim, yaşam boyu devam eden ‘motor’ becerilerde ortaya 

çıkan davranışların kontrol altına alınması sürecidir. Söz konusu olan 

davranışlar; duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması ile ortaya 

çıkar. Yarışma/Kazanma Ruhu Spor yapmak, çocuklarda hoşgörü, iyi 

iletişim, saygı duyma, kendini tanıma, sebat etme, hedef koymayı 

öğrenme, zaman yönetimi ve zorluklarla mücadele yeteneği kazanma, 

takım çalışmasını öğrenme gibi birçok olumlu 

kişilik özelliklerini ortaya çıkarır.  

Görsel Sanatlar 

Çocukların sanatsal gelişimlerinde uygulamanın yanı 
sıra sanat tarihinde iz bırakmış dünyaca ünlü ressamları 
tanıma, sanat eserini görme, inceleme, eser hakkında 
konuşma ve bu çalışmaları resimlerine yansıtma gibi 
yeteneklerin geliştirilmesine yönelik bir 
çalışmadır.  Ressamların eserleri gösterilerek, çocuğun 
ressamları tanıması, sanat eserlerini incelemesi ve 
resim yaparken çeşitli yaklaşımlara sahip olabileceğini 
fark etmesi amaçlanmıştır 

Müzik  

Klasik Batı Müziği Bestecimiz W.A.Mozart'ın hayatı, müziğe ilk 
adımı, hangi enstrümanı çaldığı, eserleri hakkında bilgi sahibi 
oluyoruz ve çocuklarımızı klasik müzikle tanıştırıyoruz, ünlü 
bestecilerin eserlerini dinliyor, öğreniyor ve bestecilerin 
eserleriyle ilgili eserleri yorumlama becerisi kazanıyorlar. Bu 
sayede çocuklarımızın yorum yapabilme, sorgulama becerileri 
güdüleniyor, merak duygusu artıyor ve hayatın her anında sosyal 
birer birey olmalarında önemli rol oynuyor. 

          Akıl oyunları dersinde “Moon” oyununu oynadık. Renk ve şekil ayırt etmeyi öğrendik. 



Eğlenceli Bilim:  
Uzay Atölyesi  
Güneş sistemini ve Güneş sistemi içerisindeki gezegenleri 
tanıdık. Yıldız tozlarından oluşan bir uzay çamuru yaptık. 
Güneş sistemini ve oluşturan gezegenleriIşıldayan uzay çamuru 
yapmayı öğrendik. 
Günün hediyesi: Işıldayan uzay çamuru Uzay çamurunu ışık alan 
bir odada yaklaşık 5 dakika ışığa doğru tutup ışığı kapattığınızda 
tamamen karanlık kalacak odada uzay çamurunun içerisindeki 
parlayan tanecikleri gözlemleyebilirsiniz. 

Seramik 

Seramik dersimizde çamurlarımızı 
kullanarak hayal gücümüzü ve 
yaratıcılığımız geliştirecek yeni ürünler 
oluşturuyoruz. 

Ingilizce  

Body Parts konusunda olan sınıfın Ears Headband etkinliği. 

Öğrenciler kulaklarını boyadıktan sonra kesip yapıştırdılar. 

Büyük kulaklarım var küçük kulaklarım var demeyi öğrendiler. 

Sonrasında ise kulaktan kulağa oynadık. 

Satranç oynamaya başladık. 

Cubetto robotumuz  ile 

algoritma çalışmalarımıza 

devam ediyoruz  



     ALAN GEZİLERİ 

Bugün ki gezimizde AFAD' ı ziyaret ettik. Bir doğal afet durumunda hangi pozisyinlarda durmalıyız, bizi 

kurtarmaya gelenler kimlerdir? Kurtarma sırasın da hangi aletleri kullanırlar? AFAD sadece insanları mı 

kurtarır? Hayvanları da kurtarıp yardım edebilir mi? Acaba hayvanlar da insanları kurtarıp, yardım 

edebilir mi? Sorularına cevaplarımızı aldık. Bu soruların cevaplarını öğrendiğimiz gezimizde tatlı kurtarıcı 

köpek dostumuz Arya ile de tanıştık  hem öğrendik, hem eğlendik. Güzel dakikalar yaşadık  

Aile Katılım Etkinliği�Bugün Mirza 
arkadaşımızın annesi, Sevde Hanım 
bizi Legoland’ına davet 
etti.Arkadaşlarımızla beraber Lego 
oynamanın keyfini 
çıkardık.Eğlenceli ve eğitici gezimiz 
için Sevde hanıma çokkk teşekkür 
ederiz.  

Nil Gülyurt arkadaşımızın aile katılımı etkinliğin-
de bugün Gülyurt pastanelerinin imalat atölyesin-
deydik. Bizim için hazırlanan Harika önlüklerimizi 
giydik. Güliz Hanım, Mehmet Bey ve Sultan Hanım’ 
ın hazırladığı şeker hamuru ve choco pops atölye-
lerinde muhteşem lezzetler hazırlayıp; afiyetle 
yedik. İşimiz bitikten sonra ise bizim için tazecik 
hazırlanan nefis pastamızı yedik. Çok mutlu ol-
duk. Harika deneyimler yaşadık. Çok teşekkür 
ederiz Gülyurt ailesine  



         BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

 

Kızılay Haftasında yardımlaşmanın ve ilk yardımın önemini öğrendik. 

Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygu-
larla bir kez daha dile getirdik ve büyük önderimizi özlemle andık. Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, 
Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin. Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk mil-
letinin kalbinde ebediyen yaşayacaksın.  



     VELİ ATÖLYESİ DEV MEMO 

Bir hafta süren “Dev Memo” proje etkinliğimizde hikayemizi dinleyerek ardından drama 
çalışmamızı yaptık. Sanat etkinliğimizde; Dev Memo poster çalışması ve Dev Memo için kostüm 
tasarladık. Beyaz tişörtlerimize hikaye karakterlerimizi çizip tişört boyama etkinliğimizi 
gerçekleştirdik. Projemizin son günü ailelerimizi sınıfımıza davet ederek değerlendirme, müzik 
etkinliklerimizi gerçekleştirdik. 



O 

Kasım ayında başlayan düğmeler projemizi aylık 
kazanımlarımız ile bağdaştırarak çalışıyoruz. Çokta 
eğleniyoruz. Bakalım proje bitiminde hangi ürünle 
karşılacağız? 

DEĞERLER EĞİTİMİ 
İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek, çocukların 
kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal 
gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak, çocukların kazandıkları 
değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek, Karakter ve Değerler 
Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamaktır. Kıvrık Nerede? 
Salkım Saçak Ormanında serüvenimiz ile paylaşmak, işbirliği, yardımlaşmanın 
önemini kavradık. 

Mandallar proje çalışmamız başladı mandal nedir, ne işe yarar, mandal 
olmasa onun yerine ne kullanabilirdik gibi sorularla girişimizi yaptık. 
Önce mandallarımızı renklerine göre grupladık. Daha sonra renk 
çemberine renklerine göre mandalları takmaya çalıştık.  

Sonbahar'ın bu son pastırma sıcaklarından yararlandık ve kitap okuma 
günümüzü bahçemiz de yaptık. Hikaye sonrası, dün yoğurdun mayalanma 
aşamasını öğrenmiştik ve kendi doğal yoğurdumuzu yapmıştık. Bugün de 
dinlenen doğal yoğurdumuzu ve ikindi kahvaltımızı bahçemiz de afiyetle yedik. 

 

Sarı şapkalarımızı partimiz için ponpon ve yıldızlar ile süsledik. 
Sarı şapkalarımız oyun ve danslarımız için hazır hale 
geldi. Yaptığımız çalışmalarla öğrendik, oynadık ve eğlendik. 

Minik eller iş başında. Bugün ikindi kahvaltımız için 
lezzetli kurabiyeler hazırladık. Sonra da afiyetle 
yedik. Ellerimize sağlık. 

   SINIF ETKİNLİKLERİ 


