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Eğlenceli Bilim dersimizde yı-
lanların dünyasını keşfederek 
yılanların nasıl koku aldıklarını, 
vücudunda buluna pulların ne 
işe aradıklarını öğrendik. Kendi 
pullu yılanımızı yaptık. 

AİLE KATILIMI: Aile katılımı etkinlik-
lerimizde Çınar’ın  annesi Jülide Hanım  ve 
babası Şinasi Bey sınıfımıza gelerek mes-
lek tanıtım etkinliği yapmıştır. Velilerimize 

katılımından dolayı çok teşekkür ederiz. 

 

Aile katılımı etkinliklerimizde Nil'in annesi 
Burcu Hanım ve babası Erman Bey sınıfımı-
za gelerek meslek tanıtım etkinliği yapmış-
tır. Velilerimize katılımından dolayı çok 
teşekkür ederiz.  

Aile katılımı etkinliklerimizde Emre’nin 
annesi Özlem Hanım ve babası Onur Bey 
sınıfımıza gelerek fen ve doğa etkinliği 
yapmıştır. Velilerimize katılımından do-
layı çok teşekkür  ederiz. 

Kütüphane haftası kapsamında eski 
dergilerden kendi kitaplarımızı oluş-
turduk. 

Mutfak etkinliğinde ekmek, krem peynir, zeytin ve salatalıktan kendi yaptığı-
mız balıklarımızı afiyetle yedik. 

18 Mart Çanakkale zaferinin 104. yı-
lında; okulumuza kurulan Çanakkale Müze-

si’ni gezdik.  

Atatürk ve arkadaşlarının başarı dolu hi-
kayelerini dinledik. Onları bir kez daha 

saygı, sevgi ve özlemle andık. 

HAFTANIN ÇOCUĞU: Çınar Eymen , bebeklik eşyalarını ve 
fotoğraflarını kullanarak kendisini arkadaşlarına anlatan bir su-
num yaptı. Arkadaşlarının  sorularına yanıtlar verdi. Böylece Çı-
nar Eymen’i daha yakından tanıdık. 

HAFTANIN ÇOCUĞU: Firuze, bebeklik eşyalarını ve fotoğraf-
larını kullanarak kendisini arkadaşlarına anlatan bir sunum yaptı. 
Arkadaşlarının  sorularına yanıtlar verdi. Böylece Firuze’yi daha 

yakından tanıdık. 



Güzel havalarda oyun saatlerimizi sınıfımızın  balkonunda yaptık. Bahçede 
hep birlikte keyifli dakikalar geçirdik. 
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91.yıl Aidiyet Çalışmamızı yaparak. 
TED'in kurucularını öğrendik. 

 

Çocuklar İçin Felsefe 
eğitimi kapsamında 

‘’Mutsuz  Prens’ ’isimli 
hikâye sonrası kendi ter-
cihlerimizi yaparak can-

landırmalar yaptık. 

Mamutlar ile ilgili sohbet ederek, sulubo-
ya ile mamut boyama çalışmamızı yaptık. 

Kuyruk Kapmaca oyununda çok eğlendik. 

Mutfak etkinliğinde kalp şeklinde pastalarımızı 
yaparak afiyetle yedik. Ellerimize sağlık. 

-Mimarlık ofisine gezi düzenledik. Bize 
mimarlık mesleği ile ilgili bilgilendirmele-
ri ve misafirperverliği  için  velimiz 
Adal’ın Annesi Seray Hanım’a çok teşek-
kür ederiz. 
 
-Çocuk kütüphanesine gezi düzenledik ve 
ilgi ile kitapları inceledik. :) 

Okulumuzun tarım bahçesine domates fidanlarımızı diktik.  
Fidanlarımızın can sularını verdik. 

 

Minik Tema etkinlikleri kapsamında 
bahçede toprağı, topraktaki canlıla-
rı, ağaçları inceledik. Doğadaki duy-
duğumuz sesleri dinledik. 
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