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Paylaşmanın ;
bölüşmek, pay etmek  demek

olduğunu öğrendik.
Oyuncak paylaşımı,

kardeşle paylaşım,yiyecek  paylaşımı ve 
okul eşyaları paylaşımı başlıkları altında 

topladığımız Kasım ayı değerimizi
video, hikaye, sanat etkinlikleri ve 

oyunlarımızla pekiştirmeye
çalıştık

Eğer tadını bilirseniz, ekmeği 
paylaşmak,ekmekten 

daha lezzetlidir.



Geçen ayki “Seksek “oyunumuzdan 
sonra “Misket “oyunuyla devam 

ettik. Birbirinden renkli 
misketlerimizle oynarken anne ve 

babalarımızın küçüklüğüne gittik.
Heyecanla bir sonraki nostaljik 

oyunumuzu bekliyoruz.



Aile ziyaretlerimiz 
devam ediyor. Gelişlerini 
heyecanla beklediğimiz 
misafirlerimizin özenle 

hazırladıkları paylaşımlar 
bizleri 

mutlu ediyor. 

Oğuzalp arkadaşımızın 
annesi Tuba Hanım bizlere 

rendeyi tanıttı.

Yanında getirdiği 
salatalıkları teker teker 

rendeledikten sonra, 
yoğurtla karıştırıp cacık 

yapıp afiyetle yedik.



Yusuf’un annesi Emine Hanım 
saç kurutma makinesini tanıttı. 
Arkadaşlarımızın saçlarına tek 

tek saç kurutma makinesi ile şekil 
verdi.

Yanında getirdiği çikolata ve 
fıstıklı tırtıl kurabiyeleri  

afiyetle yedik Yanında getirdiği 
sütleri afiyetle içtik. Çok 

teşekkür ederiz.

Selim’in annesi Tuba Hanım
ile yanında getirdiği çikolata 
toplarını süsledik afiyetle 

yedik

Yeni ayda kimleri ağırlayacağız 
neler öğreneceğiz şimdiden 

merak konusu…



Rehberlik 
çalışmalarımızda Büşra 
Öğretmenimizle çeşitli 
dikkat oyunları oynuyor, 
klasik müzik eşliğinde 
mandala çalışmaları 

yapıyoruz.



Gönül 
Öğretmenimizle 

sadece şarkı söylemiyor 
kimi zaman şarkıların içine 

girerek öğrenmeyi 
kolaylaştırıyor, kimi zaman 

farklı enstrümanlarla 
tanışıyor, ritim duygumuzu 

orffla geliştirip, 
kimi zaman da oyunlarla 

eğleniyoruz.



Ümmühan 
Öğretmenimizin 

rehberliğinde değerler 
eğitimini destekleyici drama 

çalışmaları yapıyoruz. 
Doğru davranış kazanımına 

yardımcı olan drama 
çalışmaları ayrıca 

rahatlamamızı ve olaylara 
farklı açılardan 

bakmamızı sağlıyor.



Yücel Öğretmenimiz
ile bedensel koordinasyon 
gerektiren hareketleri 

(takla, koşu, top sektirme, 
denge tahtasında yürüme, 

zıplama vb.) yaparken kendi 
potansiyelimizin farkına 

varıyoruz.



Miss Müge & 
sevimli ejderhamız Minigon
bizlere İngilizce öğrenimini 

eğlenceli çalışmalar ile 
yaptırıyor. Konularını 

kitaplarımız, boyamalarımız ve 
slaytlarla desteklediğimiz 

çalışmalarımızla yeni bir dil 
öğrenmenin heyecanını 

yaşıyoruz.



Derya ve Nalan 
öğretmenimizle beraber 

yılsonu gösterisinde 
sergileyeceğimiz ritim 
derslerimize başladık. 
Eğlenceli gösterimizin 
heyecanını şimdiden 

yaşıyoruz.



Sevgi dersimizde çocuklarımızın güzel 
ahlak sahibi olmaları için değerler eğitimi, 

Kur-an’ı  Kerim çalışmaları, siyer, dini 
bilgiler ve hikayelerle eğlenceli etkinler 

yapıyoruz.
Peygamber Efendimizin hayatını 

kendimize örnek alıyor, O’nun sünnetlerini 
öğrenip hayatımıza da uyguluyoruz. 

Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkıyor, 
yemeğimizi sağ elimiz ile yiyor, suyumuzu 

oturarak ve ve üç yudumda 
içiyoruz.tuvalete sol ayak ile girip sağ 

ayak ile çıkıyoruz.Hayatımıza yeni 
sünnetler katarak öğrenmeye devam 

ediyoruz…



Zeka ve Akıl oyunları 
dersimizde dikkat,görsel 
algı,konsantrasyon,sağ-
sol beyin egzersizleri 

yapıp oynuyor ve 
eğleniyoruz



Her hafta sınıfımıza
getirilen meyveyi birlikte 

tanıyor ve etkinliğini 
yapıyoruz. Bu ay elma, kuru 
kayısı, mandalina ve havucu

tadıp yararlarını
öğrendik

Yumrulu bitkiler olarak 
adlandırılan ve hemen hepsi 
sebze olarak sayılan köklü 
bitkiler, insan sağlığı için 

gerçekten muhteşem faydaları 
olan bitkilerdir. Köklerini 
tükettiğimiz bu bitkiler 

sayesinde beyin kapasitemizi
en üst düzeyde kullanabilir ve 
hastalıklara bitkisel çözüm 

yolları bulabiliriz. 

V

Şifalı bitkiler içerdiği 
çeşitli moleküller ve 

vitaminler ile insanlar için 
oldukça faydalı bitkilerdir. 

Bu bitkilerin birçok 
hastalığa iyi geldiği 

bilinmektedir.
Bunlardan en tanıdık olan 

bazıları;Ihlamur,Ada 
çayı,Kuşburnu,Kekik vs.

Portakal, limon, mandalina, 
greyfurt gibi meyvelere ortak 

ad olarak narenciye denir.
Bu meyveler özellikle C vitamini 
yönünden oldukça zenginlerdir. 
Soğuk algınlıklarında, nezle ve 

gribe karşı vücudumuzun 
direncini artırır. Kanımızı 
zehirlerden temizlerler.

Kemik sağlığı için son 
derece faydalı olan demir 

ve kalsiyum mineralleri 
yeşil yapraklı sebzelerde 

bol miktarda 
bulunmaktadır.

Bu nedenle bu tip 
sebzelerin sıklıkla 
tüketilmesi kemik 

sağlığımıza fayda sağlar  
ve  daha güçlü kemiklere 

sahip olmamıza yarar.

Kabak pek çoğumuza göre 
bir sebze. Ama aslında o bir 
“meyve”. İçinde A vitamini 

ve beta karaten var.
Bol lifli bir meyve olan 

kabak, kabakgiller 
familyasına ait olan bir bitki 
türüdür. Farklı türleri olan 

kabak kavun, karpuz, 
salatalık ve acur ile aynı 

aileye aittir. 



Pandalar dünyanın en sevimli 
hayvanlarından bir tanesi olup 
nesli tükenmeye başlamıştır. 

Korktukları zamanlarda hemen 
yakınlarının yanına koşarlar. 
Tembel bir hayvan olarak 
bilinirler. Nerede uykuları 

gelirse orada yatarlar.
Pandalar arkadaşlarıyla zaman 

geçirmeyi severler.

Kaplumbağalar çok sert
ve kemiksi bir kabuk içinde 

yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört 
ayaklı, sürüngen bir 

hayvandır. Kaplumbağalar, 
dünyada soyu henüz 
tükenmemiş en eski 

hayvanlardandır.







Komik şapka günümüzde 
birbirinden komik şapkalar takarak 

komik bir gün geçirdik. 
Oyunlar oynayıp, yarışmalar 
yaparak bu komik günümüzü 

daha da eğlenceli hale getirmeyi 
unutmadık 



Okulumuz safemıc hijyen servis 
çözümleri işbirliği ile hijyen 

sertifikasını almıştır.
Böylece antimic hijyen kaplama 

yapılmış ve bakteri ,mayt,mantar,küf 
ve maya üremesine karşı koruma 

altına alınmıştır.
Daha sağlıklı kış geçirmek dileğiyle..


