
 1 

 

 
2010-2011 

 

 

 

ARALIK AYI VELĠ BÜLTENĠ 

Kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmeye başladığı Aralık Ayı’ ndan herkese 

“Merhaba”… Bu ayda da yine keyifli ve eğlenceli aktiviteler yapmaya devam edeceğiz… 

Ama önce Kasım Ayı’nda neler yapmışız bir hatırlayalım: 

 

 Tüm yaş gruplarımızla “deney, drama, bilim günü etkinliklerimizi yaptık. 

 “Çocuk Gözüyle Atatürk Projemizi” hazırladık. 

 Büyük önder Mustafa kemal ATATÜRK’ ü saygı, sevgi ve özlemle andık, 

çiçeklerimizi onun için bıraktık.  

 Müzik öğretmenimizle ünlü besteci ve yorumcu “Barış Manço” yu tanıdık, 

şarkılarını dinledik. 

 Sanatçı tanıtımımızda görsel sanatlar öğretmenimizle “Leonardo Da Vinci” yi 

tanıdık. Eserlerini inceledik, yorumladık. 

 Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri kapsamında kendi kitaplarımızı 

oluşturduk. Ortakent Marmara Koleji’nde yazar Fatih Erdoğan ile söyleşiye 

katıldık. Yazara ait imzalı kitaplarımızı aldık. 

 Küçük grubumuzla hayvan tanıtımımızda “Ağaçkakan”ı tanıdık. 

 Orta gruplarımızla meslek tanıtımımızda “Öğretmen”i tanıdık. 

 Büyük gruplarımızla ülke tanıtımımızda “Hindistan” ı tanıdık.  

 Mutfak etkinliğimizde tüm gruplarımızla “Makarna salatası” yaptık. 

 Kasım Ayı’nda Ortakent Marmara Koleji’ ne giderek “Halhav Köpek” adlı oyunu 

izledik. Hep beraber güldük, eğlendik. 

 Geleneksel oyunlarımızdan Küçük Grubumuzla” Kırmızı Balık”, Orta Gruplarımızla 

“Yerden Yüksek”, Büyük Gruplarımızla “Sek Sek” oyunlarını oynadık. 

 Kasım Ayı’ nda doğan arkadaşlarımızın doğumgünlerini kutladık. 

                
 

ÖZEL TURGUTREĠS MARMARA ANAOKULU 
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ARALIK AYI AKTĠVĠTELERĠMĠZ 

Sorgulama Ünitelerimiz 

Küçük Grubumuzla; „‟Renkler kendimizi ifade etmemizi sağlar.‟‟ Ana fikri doğrultusunda „‟Renkli 

Dünyam‟‟ ünitemizi sorgulamaya devam edeceğiz. 

Orta Gruplarımızla; Aralık ayında  „‟Hayvanlar kendilerine özgü ve ortak özelliklere sahiptir ve 

insanlara çeĢitli yararları vardır.‟‟ Ana fikri kapsamında “ Hayvanlar Alemi‟‟ ünitemizi sorgulamaya 

baĢladık. 

Büyük Gruplarımızla; .‟Doğa ve Biz‟‟ ünitemizi „‟Doğaya ihtiyaç duyarız ve doğaya karĢı 

sorumluluklarımız vardır.‟‟ Ana fikri doğrultusunda araĢtırarak, sorgulamayı tamamlayıp, ”Eski 

insanların eĢyaları, Eski insanların yaĢamları, Bugünkü yaĢantımız” sorgulama hatları çerçevesinde 

“Bir Zamanlar” ünitemizi sorgulamaya baĢlayacağız.  

 

MERAK EDĠYORUM… 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Görsel Sanatlar öğretmenimizle sanatçı “Cloude Monet” yi tüm sınıflarımızla tanıyacağız. 

 Müzik öğretmenimizle Besteci tanıtımımızda besteci ve yorumcu “Melih Kibar” ı tüm 

sınıflarımızla tanıyacağız.  

 

     
 

 

 Küçük grubumuzla hayvan tanıtımımızda “Kirpi” yi tanıyacağız. 

 Orta gruplarımızla meslek tanıtımımızda “Veteriner”i tanıyacağız. 

 Büyük gruplarımızla Aralık Ayı içerisinde bir kıta olan “Antarktika”yı 

tanıyacağız.      
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 12-18 Aralık haftasını okulumuzda “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası”  

çerçevesinde kutlayacağız. 

 

 

 Aralık Ayı‟nda “Veteriner” ,”Seramik Atölyesi” ve “Postane” ye geziler 

düzenleyeceğiz. 

 31 Aralık PerĢembe günü okulumuzdaki “YılbaĢı Partimizde” eğleneceğiz. 

 

   
 Tüm sınıflarımızla mutfak etkinliğimizde “ Kurabiye Adamlar” yapacağız. 

 

 

     
  

 Eko Okul çalıĢmalarımıza devam ederek, Aralık Ayı “Eko Tim” öğrencilerimizi 

seçeceğiz. 

 Geleneksel Oyunlarımızdan Küçük Grubumuzla “Eski Minder”, Orta Gruplarımızla 

“KöĢe Kapmaca” ve Büyük Gruplarımızla “Mendil Kapmaca” oynayacağız. 
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HATIRLATMALAR 

Büyük gruplar “ANTARKTĠKA” ile ilgili bilgi getirmeyi, 
Orta gruplar “VETERĠNER” ile ilgili bilgi getirmeyi, 

Küçük gruplar “KĠRPĠ” ile ilgili bilgi getirmeyi 
 

 

 

 

ARALIK AYINDA DOĞAN ARKADAġLARIMIZ 

         
  

 

ATALAY KARACASU 

ĠPEK DURU GÜNDOĞAN 

ELĠF SU YILMAZ 

RÜZGAR B. ÇĠFTÇĠ 

MĠRAÇ AKSOY 

ALĠ MECHMET 

CAN ÖZAKIN 

ELA ÖZAKIN 

NĠSA NUR ALTINTAġ 

TUANA ÇÖPOĞLU               


