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OCAK AYI VELĠ BÜLTENĠ 

Yepyeni bir yıla baĢladığımız Ocak Ayı‟ndan sımsıcak bir Merhaba! 

Ocak Ayı‟nda da eğlenirken öğrenmeye devam edeceğimiz dopdolu 

etkinlikler yine bizleri bekliyor… 

Ama önce Aralık Ayı’nda neler yapmışız bir hatırlayalım: 

 

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

 Çocuklarımızla “Atık ve Geri Dönüşüm” konulu sergimizi hazırladık.  

 Tüm öğrencilerimizle birlikte “Turgutreis Veteriner Kliniği’ni ziyaret ettik. 

Veteriner hekimlerimizden bilgiler aldık. 

 Büyük gruplarımızla birlikte “Seramik Atölyesi” ni ziyaret ettik. Kendi özgün 

ürünlerimizi oluşturduk. 

 Müzik öğretmenimizle ünlü besteci “Melih Kibar” ı tanıdık, şarkılarını dinledik. 

 Sanatçı tanıtımımızda görsel sanatlar öğretmenimizle “Cloude Monet” yi tanıdık. 

Eserlerini inceledik, yorumladık. 

 “Tutum Yatırım ve Türk Malları” haftasını kutladık. Yerli malı tüketmenin, 

kullanmanın önemini öğrendik.  

 Küçük grubumuzla hayvan tanıtımımızda “Kirpi” yi tanıdık. 

 Orta gruplarımızla meslek tanıtımımızda “Veteriner”i tanıdık. 

 Büyük gruplarımızla Aralık Ayı’ nda ”Antarktika Kıtasını’nı tanıdık. 

 Mutfak etkinliğimizde aralık Ayı’nda “Kurabiye Adamlar” yaptık. Afiyetle yedik.  

 Aralık Ayı’nda Ortakent Marmara Koleji’ ne giderek “Hapşu” adlı oyunu izledik.  

 Geleneksel oyunlarımızdan Küçük Grubumuzla ”Eski Minder”, Orta Gruplarımızla 

“Köşe Kapmaca”, Büyük Gruplarımızla “Mendil Kapmaca” oyunlarını oynadık. 

 Aralık Ayı’ nda doğan arkadaşlarımızın doğum günlerini kutladık. 

 Tüm öğrencilerimizle hazırladığımız “Yeni Yıl Kartlarımızı” Turgutreis 

Postanesi’ne giderek attık. Postane’ de gözlemler yaptık.  

 Kocaman bir yılı hep birlikte sonlandırırken; “Hoş geldin 2016” dedik veeee 

eğlenceli ve coşkulu bir “Yeni Yıl Partisi” yaptık. Yeni yılın hepimize sağlık, 

mutluluk ve başarı getirmesini diledik… 

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 sorgulamayı bitireceğiz. 

Orta Gruplarımızla; Ocak Ayı‟nda  „‟Hayvanlar kendilerine özgü ve ortak özelliklere sahiptir ve 

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

tamamlayacağız. 

Büyük Gruplarımızla; ”Eski insanların eĢyaları, Eski insanların yaĢamları, Bugünkü yaĢantımız” 

sorgulama hatları çerçevesinde “Bir Zamanlar” ünitemizi sorgulamayı tamamlayacağız.  

MERAK EDĠYORUM…ÖĞRENĠYORUM…   

 

     

 

 

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Görsel Sanatlar öğretmenimizle sanatçı “Nuri İYEM” i tüm sınıflarımızla 

tanıyacağız. Sanatçının eserlerini inceleyeceğiz. 

 Müzik öğretmenimizle Besteci tanıtımımızda besteci ve yorumcu “W. A. MOZART” ı 

tüm sınıflarımızla tanıyacağız.  

 

                              
 

 

 Küçük grubumuzla hayvan tanıtımımızda “Salyangoz” u tanıyacağız. 

 Orta gruplarımızla meslek tanıtımımızda “Mimar”ı tanıyacağız. 

 Büyük gruplarımızla ise Ocak Ayı’nda ülke tanıtımımızda “İtalya”yı tanıyacağız. 
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 Ocak Ayı‟nda bizlere ağız ve diĢ sağlığı ile ilgili bilgiler vermek üzere diĢ 

hekimimizin katılımı ve sunumuyla “DiĢ ġenliğimizi” yapacağız. 

 

 
 Mutfak faaliyetimizde bu ay hep beraber “Kalem Börekler” saracağız.  

 Eko Okul çalıĢmalarımızın 1. Dönem faaliyetlerini tamamlayacağız. 

 Geleneksel Oyunlarımızdan Küçük Grubumuzla “Ebe Tura 1-2-3”, Orta 

Gruplarımızla “Ġp Atlama” ve Büyük Gruplarımızla “Körebe” oyunlarını 

oynayacağız. 

 Orta ve Büyük Gruplarımızla Bodrum Marmara Koleji‟mizdeki “Okul 

Laboratuvarı”ını ziyaret edeceğiz.  

 
                        

 

 

HATIRLATMALAR 
 

Büyük gruplar “ĠTALYA” ile ilgili bilgi getirmeyi, 

Orta gruplar “MĠMAR” ile ilgili bilgi getirmeyi, 

Küçük gruplar “SALYANGOZ” ile ilgili bilgi getirmeyi, 

 

UNUTMAYALIM! 
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OCAK AYINDA DOĞAN ARKADAġLARIMIZ 

         
  

 

BERRAKSU TOPSAÇ 

CENGĠZ EREN GÜVENÇ 

ASAF KAAN GÜVENÇ 

MUHAMMED ALĠ ALAGÖZ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 


