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Değerli Velilerimiz,

23 Mayıs Salı günü anaokulu 
öğrencilerimiz, “Büyükanne ve 
Büyükbaba Günü”nde büyükanne ve 
büyükbabalarını okulumuza davet 
ederek onlara sürprizlerle dolu bir 
gün yaşattılar. Büyüklerimiz torunları 
ile birlikte seramik atölyesinde kil 
hamurundan oyuncaklar, organik 
atölyede resimler yaptılar, ahşap 
atölyesinde ise birlikte oyuncak 
arabalar tasarladılar. 

Minik öğrencilerimiz, yoğun emekler 
vererek hazırladıkları şarkıları, dans, 
ritim ve jimnastik gösterileri ile 
büyükanne ve büyükbabalarının 
keyifli dakikalar geçirmelerini 
sağladılar. Ayrıca öğrencilerimiz, 
organik atölyede büyükanne ve 
büyükbabaları için birer hediye 
ve güzel dileklerini içeren kartlar 
hazırladılar. Öğrencilerimizin 
heyecanla sergiledikleri etkinliklerde 
duygulanan ve öğrencilerimizle 
gurur duyan büyükanne ve 
büyükbabalarımıza katılımları için 
teşekkür ederiz.

Sene sonu gösteri ve sergimize 
artık sayılı günler kaldı. Anaokulu 
öğrencilerimiz sahne tasarımından, 
dans koreografilerine tümüyle 
kendilerinin planladığı sene sonu 
gösterisi ile 27 Mayıs Pazar günü 
sizlerin karşısında olacak. 
31 Mayıs Perşembe günü 
öğrencilerimiz Nezahat Gökyiğit 
Botanik bahçesine giderek hem 
buradaki farklı ağaç ve bitki 
türlerini inceleyecek hem de piknik 
yapacaklardır. Sizlerden piknikte 
tüketilmek üzere sağlıklı yiyecekler 
göndermenizi rica ederiz. 
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BÜYÜKANNE BÜYÜKBABA GÜNÜ ATÖLYELER

Seramik Atölyesi

Büyükanne ve büyükbabalar ile çocuklarımız kil 
atölyesinde yaratıcılıklarını kullanarak çok farklı ürünler 
ortaya çıkardılar. Masada yer alan organik malzemeler 
ile kil modellerini bütünleştirerek 3 boyutlu ürünler 
tasarladılar. Organik malzemeler arasında dalda büyük 
yeşil yapraklar, fasulye taneleri, fındıkkabukları, şişe 
mantarları, kozalaklar, kuru dal parçaları vb. birçok 
malzeme yer aldı. Büyüklerimiz ve çocuklarımız bu 
malzemeler ile çocuk, ağaç, baykuş, sandal, araba, taşıt 
yolu, çeşitli yiyecekler, ev vb. gibi modellerde kilden 
heykeller tasarladılar.

Görsel Sanatlar Atölyesi

Tuval sadece bir kere mi kullanılır? Geri dönüşümün 
önemi konusunu sene boyunca farklı projelerde işleyen 
öğrencilerimiz daha önce kullandıkları tuvalleri geri 
dönüştürerek yeniden kullanmaya karar verdi. Bunun 
için tuvalleri önceden siyaha boyayan öğrencilerimiz 
tuvalleri kuruduğunda fosforlu renkler ile renklendirdi. 
Ancak bu işlem sırasında öğrencilerimiz yalnız değildi. 
Sevgili büyükanneleri ve büyükbabaları da onlara bu 
kompozisyonda yardım ettiler.

Organik Atölye

Öğrencilerimiz sene boyunca sık sık kullandıkları 
organik atölyede bu kez büyükanne ve büyükbabaları 
ile birlikteydiler. Bu özel günün anısına diledikleri doğal 
materyalleri şişenin içerisine yerleştiren öğrencilerimiz 
son olarak da küçük kartlara bugünün anısını yansıtan 
resimler çizdi.

Dans Atölyesi

Dans etmenin yaşı olur mu? Tabii ki olmaz. Arzu eden 
herkes ister 1 yaşında olsun ister 100 dans edebilir. 
Büyükanne ve büyükbabalarımız da öğrencilerimiz ile 
birlikte önce ısınma hareketleri yaptı sonra birbirlerinin 
hareketlerini kopyaladıkları ayna oyununu oynadı ve son 
olarak da farklı zumba kareografilerinde gönüllerince dans 
etmenin keyfini çıkardı.

Orff Atölyesi 

Orff yaklaşımı, çocuklara müziği kolaylıkla kavrayabilecek 
düzeyde tanıtıp öğretmenin bir yoludur. Müzikal 
kavramlar, şarkı söyleme, dans, hareket, drama ve 
perküsyon enstrümanlarının çalınması yoluyla öğrenilir. 
Öğrencilerimiz sene boyunca gerçekleştirdikleri Orff 
dersinin bir benzerini bu kez büyükanne ve büyükbabaları 
ile birlikte sergilediler. 
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3 YAŞ MERCANLAR VE
4 YAŞ İSTİRİDYELER SINIFI

Bu hafta öğrencilerimizle dersimizde hedefteki 
“Balonları Patlatma ve Sayı Alma Oyunu” oynadık bu 
oyunda herkesin 1 tane tenis topu oldu daha sonra 
Rolerları düşürmeden hedefteki balonların olduğu alana 
ulaşan öğrencilerimiz elindeki tenis toplarını hedefte 
duran ve üzerinde rakamlar olan balonların üzerine 
atmaya çalıştı üzerinde en yüksek sayı yazan balonu 
vuran öğrencimiz grubuna 1 puan getirdi en çok puan 
toplayan grup oyunun  kazananı oldu.

3-4 Yaş İngilizce

This week at Kayi Preschool was very very busy. Firstly, 
we had a  fantastic Grandparents Day!  We did so many 
wonderful activities together;  painted colorful pictures,  
made ceramic figures, danced and made music. A big 
thank you to our grandparents for taking the to come 
and spend the afternoon with us. 
Secondly and lastly, we have been rehearsing so hard 
to put on a wonderful show for you on Sunday. We are 
very excited! Hope to see everyone there. 

Bu hafta son derece yoğun bir haftaydı. Haftanın ilk 
bölümünde büyükanne ve büyükbabalarımızı ağırladık 
İkinci bölümünde ise sene sonu gösterimizi için prova 
yaptık.
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5 YAŞ PİRAMİTLER SINIFI

Bu hafta ilkbahar ile uyanan doğanın, yeşillenen çevrenin 
farkındalığını yaşadık ve “yeşil “ üzerine düşündük. Yeşil 
bize ne ifade ediyor? Doğa yeşil midir? Yeşil korunur mu? 
Neden? Yeşil dünya ve bizler için neden değerlidir? Yeşili 
sever miyiz? Yeşili neden severiz? En çok hangi tonunu 
beğeniriz yeşilin? Gibi sorular üzerinde beyin fırtınası 
yaptık. Bahçeden bulduğumuz dalları yeşilin farklı 
tonlarında boyarken yeşilin bize ifade ettirdikleri üzerinde 
sohbet ettik.

5 Yaş İngilizce

This week has been completely devoted to our  Sunday’s 
performance and we have had plenty of rehearsals. The 
kids are really excited about it.
Besides, we have also had our common Grandmothers’ 
and Grandfathers’ Day when the kids were able to spend 
their time together with their loved ones and share with 
them their every day’s activities, lessons and routines. 
The kids were pretty excited about the day and were 
please being involved in different kinds of activities 
together with their Grannies. Plenty of songs  has been 
sung and plenty of pictures and art/craft presents have 
been done, so we really enjoyed being all together as a 
whole family uniting different generations while having 
fun and studying at the same time.

Bu hafta sene sonu gösterisi provalarına ayrılmıştı. Hafta 
boyunca çeşitli provalar yaptık. Ayrıca bununla birlikte 
büyükanne ve büyükbabalarımız ile birlikte eğlenceli bir 
gün geçirdik.

İşaret Dili 4-5 Yaş

Bu hafta anaokulu öğrencilerimizle heyecanla,  yılsonu 
gösterimiz için hazırladığımız şarkılarımızı çalıştık.
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İYİ TATİLLER!İYİ TATİLLER!

Öneri ve Hatırlatmalar

* 27 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da okulda olmanızı ve öğrencilerimizin beyaz t-shirt ve kottan oluşan 
okul formalarını giymelerini önemle rica ederiz.

* Anaokulu Yıl Sonu Gösterisinde siz değerli velilerimizin programın tadını çıkarmaları ve hatıra olarak 
saklamanız için profesyonel video çekimi gerçekleştirilecektir. Arzu eden velilerimiz program kaydını 25 
TL karşılığında temin edebileceklerdir. 

* 31 Mayıs Perşembe günü anaokulu öğrencilerimiz Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesine bir gezi 
düzenleyeceklerdir. Gezi izin formlarını 30 Mayıs Çarşamba gününe kadar sınıf öğretmenlerine iletmenizi 
önemle rica ederiz.

Orff 3-4-5 Yaş

Sene sonu gösterisi için bu hafta son çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik.

Jimnastik 5 Yaş

Bu hafta öğrencilerimizle dersimize eğitsel oyun 
oynayarak başladık daha sonra esnetme hareketlerini 
yaparak dersimize devam ettik. Daha önceden 
öğrendiğimiz amut hareketini dersimizde tekrarladık. 
Daha sonra gruplara ayrılan öğrencilerimiz sırasıyla öne 
takla geriye takla ve çember hareketlerini arkadaşlarına 
sergilediler. Daha sonra birbirimizi alkışladık. Dersimizi 
en sevdiğimiz eğitsel oyunu oynayarak dersimizi 
sonlandırdık. 

Dans 3-4-5 Yaş

Bu hafta dersimizde sene sonu gösterisinde 
sergileyeceğimiz kompozisyonları tekrar ettik.


