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KASIM AYI VELĠ BÜLTENĠ 

Sevgili ATA‟M, 

Minik kalplerimizde çoĢku,  

Gözlerimizde ıĢıltı, dilimizde verilen içten bir söz; 

GELECEK BANA EMANET, ATA‟M SEN RAHAT UYU! 

******** 

EKĠM AYINDA NELER YAPTIK BĠR HATIRLAYALIM 

 
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ‟NÜ KUTLADIK. 

Öğretmenlerimizin hazırladığı sunumu izledik. Dünyanın değiĢik yerlerinde yaĢayan 

arkadaĢlarımızı tüm özellikleriyke tanıdık. ġarkılarla, danslarla okul sahnemizde eğlendik. 

 

CUMHURĠYET BAYRAMI KUTLAMAMIZ 

CUMHURĠYETĠ‟ mizin kuruluĢunun 92. yıldönümünde ATATÜRK‟ ümüze ve bu yolda her 

Ģeyini feda eden aziz Türk milletine minnet, sevgi ve saygılarımızı anlatan bir çok çalıĢma 

yaptık. Tüm öğrencilerimizle ve velilerimizle  bu coĢkuyu önce Konferans Salonumuzda 

öğrencilerimizin dans, koro ve drama çalıĢmalarını izleyerek yaĢadık. Ardından hep birlikte 

„Cumhuriyet Pastamızı‟ kestik. 

YAġASIN TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ, YAġASIN ATATÜRK! 

 

 Sanatçı Tanıtımında “Jale YılbaĢar”ı görsel sanatlar öğretmenimizin sunumuyla tüm 

sınıflarımızla tanıdık.  

 Orta gruplarımız meslek tanıtımıda “Ġfaiyeci” yi tanıdık. „Nasıl bir iĢ yapar? 

öğrendik. 

 Küçük grubumuzla hayvan tanıtımında “ TavuskuĢunu” tanıdık. 

 Besteci tanıtımımızda ünlü yorumcu “Hakan Aysev” i tanıdık. Bazı eserlerini dinledik. 

 Ekim Ayı‟nda mutfak etkinliğimizde çeĢitli malzemelerimizle “TurĢu”larımızı kurduk. 

 Ekim Ayı‟nda büyük gruplarımızla ülke tanıtımımızda “Türkiye” mizi, güzel ülkemizi 

tanıdık. 

 Geleneksel oyunlarımızdan; “Mor MenekĢe” yi büyük gruplarımızla, “Bezirgan BaĢı” 

oyununu orta gruplarımızla, “Yağ Satarım” oyununu ise küçük grubumuzla oynadık. 
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 Turgutreis Ġtfaiye Ġstasyonu‟nu tüm öğrencilerimizle birlikte gezdik. Ġtfaiyecilerle 

tanıĢtık. Ġtfaiye araçlarını yakından gördük. Onlara merak ettiğimiz tüm soruları 

sorduk.  

 Ekim Ayı‟ nda Bodrum Marmara Koleji‟nde “Sevimli TavĢanlar” adlı tiyatro oyununu 

izledik. 

 Ekim Ayı‟ nda doğan arkadaĢlarımızın doğum gününü kutladık. 

 

KASIM AYI AKTĠVĠTELERĠMĠZ 
Sorgulama Ünitelerimiz 

Küçük Grubumuzla „‟Ben Kimim?‟‟ ünitemizi tüm sorgulama hatlarıyla tamamladık. Kasım Ayı itibariyle „‟Renkler 

kendimizi ifade etmemizi sağlar.‟‟ Ana fikri doğrultusunda „‟Renkli Dünyam‟‟ ünitemizi sorgulamaya baĢlayacağız. 

Orta Gruplarımızla Kasım Ayı‟nda „‟Hepimizin farklı özellikleri ve becerileri vardır. ‟‟Ana fikri kapsamında „‟Hepimiz 

Farklıyız.‟‟ Ünitemizi sorgulamaya devam edeceğiz. 

Büyük Gruplarımızla „‟Doğa ve Biz‟‟ ünitemizi „‟Doğaya ihtiyaç duyarız ve doğaya karĢı sorumluluklarımız vardır.‟‟Ana 

fikri doğrultusunda araĢtırarak, sorgulamaya baĢlayacağız. 

 

 Büyük gruplarımızla bu ay ülkelerden „‟Hindistan‟‟ı tanıyacağız. 

 Orta gruplarımızla mesleklerden “Öğretmen”i tanıyacağız. 

 Küçük gruplarımızla hayvan tanıtımımızda “ Ağaçkakan” ı tanıyacağız. 

 Geleneksel oyunlarımızdan bu ay büyük gruplarımızla; “Sek Sek”, orta 

gruplarımızla “Yerden Yüksek”, küçük grubumuzla “Kırmızı Balık” adlı 

oyunlarımızı oynayacağız. 

 Besteci tanıtımımızda müzik öğretmenimizin sunumuyla ünlü besteci ve 

yorumcu „‟BarıĢ Manço‟‟ yu tanıyacağız. 

       

  

 Sanatçı tanımımızda ise görsel sanatlar öğretmenimizin sunumuyla 

“Leonardo Da Vinci”yi tanıyacağız. Sanatçının eserlerini kendimiz 

yorumlayacağız. 

 

 Mutfak Faaliyetimiz: 

Bu ay mutfak faaliyetimizde, hep beraber „‟Makarna Salatası‟‟ yapacağız. 

 Kasım Ayı‟nda okulumuzda „‟KĠTAP ġENLĠĞĠMĠZĠ‟‟ yapacağız. Hep 

beraber Ortakent Marmara Koleji‟ ne giderek yazar Hüseyin Fatih 

Erdoğan‟la tanıĢıp, sunumunu dinleyeceğiz. Ardından kitaplarımızı yazara 

imzalatacağız ve okul kütüphanesini gezeceğiz. 
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Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK‟ün aramızdan ayrılıĢının 77. 

yılında onu bir kez daha özlem, sevgi ve minnetle anacağız. 

 
 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

BaĢ Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve Tüm Öğretmenlerimizin Gününü Sevgi ve 

Saygıyla Kutlayacağız. 

             

 

 

Büyük gruplar “HĠNDĠSTAN” ile ilgili bilgi getirmeyi, 

Orta gruplar “ÖĞRETMEN” ile ilgili bilgi getirmeyi, 

Küçük gruplar “AĞAÇKAKAN” ile ilgili bilgi getirmeyi, 

 

             UNUTMAYALIM! 

Kasım Ayı‟nda KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK GRUPLARIMIZLA „‟ÇOCUK 

GÖZÜYLE ATATÜRK‟‟ projemizi yapacağız. Proje ile ilgili içerik sizlere 

ilerleyen günlerde bildirilecektir. 

Akademik Takvimimizde 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan           

„‟KĠTAP ġENLĠĞĠMĠZ‟‟ 19 Kasım PerĢembe 

07 KASIM 2015 CUMARTESĠ günü okulumuzda I.Dönem Veli toplantısı 

yapılacaktır. Toplantı saatleri sizlere bildirilecektir. 

HATIRLATMALAR 
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DOĞUMGÜNÜ PARTĠSĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ay içerisinde doğan öğrencilerimizin Doğum Günü Partilerini, her ayın son Cuma günü, öğrenci ve 

öğretmenlerimizle birlikte toplu olarak kutluyoruz. Kolej yemekhanemizin çocuklarımız için özel 

olarak hazırladığı pastamızı yiyoruz. Hep birlikte eğleniyoruz. Doğum Günü kutlanacak olan 

öğrencilerimizin velileri, o gün için evden özel bir giysi gönderebilirler. 

 

Kasım Ayı Doğum Günü Listesi 
(Parti Tarihi:27.11.2015 Cuma) 

 

 EMĠR GĠRAL 

 DENĠZ GÜNLÜ 

 CEYLĠN ÖZER 

 ELĠF DENĠZ 

 ÇELEBĠ SARP DEVECĠ 
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                 MARMARA ANAOKULLARI AYLIK VELİ BÜLTENİ                           SAYI:3 

 

 
                        BIRAKIN KĠRLENSĠN 
 

 Oyun oynarken sürekli ortalığı birbirine katan ve kirleten bir 

çocuğunuz mu var? Bu konuda endiĢelenmenize hiç gerek yok. Çünkü bu 

durum, onun geliĢim özelliklerinden biri. Okul çağına gelmemiĢ 

çocukların bu tür karıĢıklıklar yaratmaları normal hatta sağlıklı 

denebilir. ĠĢin gerçeği, ortalığı dağıtmak, o yaĢtaki çocuklar için sadece 

eğlenmelerini sağlayan bir olay değil, aynı zamanda kendilerini 

geliĢtirmeleri,  keĢfetmeleri için de bir fırsattır.  

 

 2-3 yaĢlarındaki çocuklar çevreleri hakkında görerek, tadarak 

ve dokunarak bilgi sahibi olurlar. Çocuk geliĢimi uzmanları, “Eğer bir 

nesneyi çocuğunuza kelimelerle tarif ederseniz, çabucak bütün ayrıntıları unutabilir. Ama eğer elinde parçalamasına ya 

da sıkmasına izin verirseniz çok rahat bir Ģekilde hatırlayacaktır.” diyorlar. Eğer bir Ģey, çocuğun elinden geçmemiĢse, 

aklında da yer etmiyor. Yani bazı yaramazlıklar, oluĢmakta olan bilinçten baĢka bir Ģey değil aslında. 

 Çocuğunuza, etrafını kendi bildiği Ģekilde keĢfetmesi için bir Ģans vermek (burnu çamurun içinde olsa da), sizin onun 

merakını desteklediğinizi gösterecektir. 

 

 Tabii ki çocuğunuzun istediği zaman istediği yerde ortalığı dağıtmasına izin vermemelisiniz. Anne-babaların 

sınırları belirlemesi gerek. Çocuğunuza etrafı kirleten bir oyunu, belirli bir alanda oynayabileceğini anlatabilirsiniz. 

Mesela Ģöyle diyebilirsiniz: “Bugün kille oynayacağız, ama bunu sadece mutfak masasında yapacağız, yerde değil.” 

 

 Evde, çocuğunuzun istediğini yapabilmesi için bir yer hazırlamak, son derece doğru bir hareket olacaktır. 

Rahatça boyalarıyla uğraĢabileceği bir masa ya da ortalığı ıslatıp tebeĢirleriyle karalayabileceği geniĢ bir köĢe 

hazırlamayı düĢünebilirsiniz. 

 

 Bazı anne-babalarsa tam tersi bir problemle karĢılaĢacaktırlar. Bir düzen oluĢturmak için çaba harcamak yerine, 

çocuklarını ortalığı dağıtmak için ikna etmek zorunda kalabilirler. Bu durumu çocuğunuzun hassasiyetine bağlayabilirsiniz. 

Örneğin parmak boyasının ıslak ve yumuĢak hissi veya çakıllı toprağın kumlu hissi ilk baĢlarda çocuğunuza itici gelebilir. 

Eğer çocuğunuz ellerini kirletmekten hoĢlanmıyorsa onu bu eğlenceyle yavaĢ yavaĢ tanıĢtırmalısınız. EĢit miktarlarda 

mısır niĢastası ve suyu karıĢtırıp elde edebileceğiniz yumuĢak bir karıĢımla eline bir kaĢık verip oynamasını sağlamayı 

deneyebilirsiniz. Bir süre sonra büyük ihtimalle kaĢığı bir kenara bırakacaktır. Sadece kendini bu fikre alıĢtırması 

gerekiyor olabilir. 

 

 Çocuğunuza ortalığı dağıtmanın normal bir Ģey olduğunu öğrettikten sonra, Ģimdi sırada kaçınılmaz olarak 

temizliği öğretmek var. Çocuk, toparlanmanın, oyun oynamanın bir parçası olduğunu ve eğlenceli olabileceğini öğrenmeli. 

Ona, nasıl düzgün davranılacağını göstermeniz gerekiyor. HoĢ olmayan iĢleri ufak görevlere bölün. Çocuğunuz oyun 

hamurlarının kutularını kapatıp raflara yerleĢtiremeyebilir, ama toplayıp kutulara yerleĢtirmenize yardım edebilir. Bütün 

iĢi, hatta çoğunluğunu kendi baĢına halledebilmesini beklemeyin. Çamurların içinde zıpladıktan sonra ayakkabıları siz 

temizleyebilirsiniz, o da kuruması için kapının önüne koyabilir. Kendine güveninin geliĢmesine ve oyunlarını düzgün bir 

Ģekilde bitirmeyi öğrenmesine siz yardımcı olacaksınız. 

 

“ÇOCUĞA ENGEL OLMAYIN” 
 

 Bu dönem zihinsel geliĢim, motor geliĢim, özbakım geliĢimi ve sosyal geliĢim açısından çok önemlidir. Çocuk, 

geliĢen birçok becerisini, ihtiyaçlarını karĢılamak ve dıĢ dünyayı tanımak için kullanmak ister. Ancak beceriler yeni yeni 

geliĢtiği için çocuk; dökme, devirme, düĢürme, kırma gibi sakarlıklar gösterebilir. Çünkü her iĢin acemisidir. ġu bir gerçek 

ki, acemilik evresinde yeterli deneyim kazanamayan hiçbir kimse, ustalık evresine geçemez. Bu nedenle çocuklara bu 

evrede bol bol fırsat vermek, yeterince iyi yapamadığı ve hem etrafı hem üstünü kirlettiği gerekçesiyle engel 

olunmamalıdır. Bu arada çocuğa giydirilecek giysilerin ve çevrenin, çocuğun kullanımına da uygun olması gerekir 

  

 


