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Yakın Doğu Okul Öncesi
Near East Preschool

2020-2021

Yıllığı
Başarının yolu Yakın Doğudan geçer...

Yakın Doğuluyuz
İzindeyiz...

ANDIMIZ
Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.
İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,
Yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir.
Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,
Durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ne Mutlu Türk'üm diyene!
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Mütevelli Heyeti Başkanımız
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in
Mesajı
Sevgili Yakın Doğulular,
Geleceğe doğru bir adım daha atarak eğitim hayatınızın bir yılını daha
tamamladınız. Yılın büyük bir bölümünü, pandemi süreci nedeniyle
uzaktan eğitim ile geçirdik. Uzaktan eğitim uygulamaları ile eğitim
hayatınızın bir sonraki yılına tam olarak hazır bir şekilde
başlayabilmeniz için çalıştık. Bizim sizleri özlediğimiz gibi sizlerin de
okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı çok özlediğini biliyoruz.
Eylül ayında başlayacak olan gelecek eğitim döneminde bu süreci
tamamen geride bırakarak sizlerle, ait olduğunuz sınıflarınızda yeniden
buluşmak için gün sayıyoruz.
Yakın Doğu Ailesi olarak eğitimi; bireyi, toplumu, ülkeyi ve dünyayı
geliştirmek ve iyi bir geleceğe erişmek için bir anahtar olarak görüyoruz.
İyi bir eğitim demek sadece kitaplarda yazan bilgileri öğrenmek demek değildir! Bu yüzden Yakın Doğu
kurumlarının eğitim felsefesi, sadece bilgi öğretmeye dayanmaz. Elde ettiği bilgiyi nasıl kullanacağını bilen,
düşünen, sorgulayan, kendisini dünyaya karşı sorumlu hisseden ve bu sorumlulukların gereğini yapan,
yabancı dile hakim, özgüveni yüksek, haklarını bilen ve savunabilen, evrensel değerlere sahip, liderlik
özellikleri gelişmiş bireyler yetiştirmenin önemine inanıyoruz.

Bu vizyonu ve eğitim felsefesini açılışını yaptığımız Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel
Girne Koleji kampüslerimizle ülke çapında yaygınlaştırmış olduk.
Her biriniz, bu eğitim felsefesi temelinde, sizler için özel ve özveri ile hazırlanmış, sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler ile zenginleştirilmiş, ulusal ve uluslararası boyutta gireceğiniz her yarışta zirveye
taşıyacak, geleceğin liderleri olarak yetiştirecek ve halkımızın köklerini daha da sağlamlaştıracak eğitim
hayatınızda bir yılı daha geride bıraktınız.
Her yıl üzerine biraz daha koyarak, büyüyerek, öğrenerek, eğlenerek sürdürdürdüğünüz eğitim hayatınızda
basamakları tırmandıkça Yakın Doğu Ailesi olarak, her zaman yanınızda durmaya, yolculuğunuza eşlik
etmeye ve yolunuzdaki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kreşten,
ilkokula, ortaokuldan, liseye ve üniversite hayatına adım attığınızda dünya standartlarında olanaklarla
kendinizi geliştirmeniz ve geleceğe hazırlanmanızda siizlere rehberlik etmek bizim en değerli gururumuz ve
amacımızdır.
Çevremize, toplumumuza, ülkemize ve nihayetinde dünyamıza değer katmak için sahip olduğunuz en
önemli aracın, aldığınız eğitim olduğunu unutmayın. Bu eğitimle dünyayı değiştirebileceğinizi, fikri ve
vicdanı hür insanlar olarak topluma çok faydalı bireyler olabileceğinizi hep hatırlayın.
Gelecek eğitim yılında yeniden bir araya gelecek, omuz omuza sürdürdüğümüz yolculuğumuza devam
edeceğiz. Toplumuzun ve ülkemizin değerlerini, bilimin ve bilginin ışığında evrensel değerlerle
birleştirirerek kurulacak yeni geleceğin mimarları sizler olacaksınız. Bizlerse Yakın Doğu Ailesi olarak,
sizlere inanmaya, güvenmeye ve sizinle gurur duymaya devam edeceğiz.
Yakın Doğulu olmanın ayrıcalığı ve özgüveni ile başarabileceklerinizin farkında olarak geleceğe yürürken
yolunuz açık, başarınız daim olsun…

Prof. Dr. İrfan Suat GÜNSEL
Mütevelli Heyeti Başkanı
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İlköğretim Eğitim Başkanımız
Ertan Aligüllü'nün
Mesajı
Sevgili çocuklarım, kıymetli ailelerim ve değerli meslektaşlarım,
Son iki yıldır içinde bulunduğumuz pandemi süreci, hepimizin günlük
yaşam alışkanlıklarını olumsuz etkilediği gibi, yıllardan beridir
uygulanan geleneksel yüz yüze eğitim modelinin belirli dönemlerde
duraksamasına ve tüm dünyada eğitimin online olarak sürdürülmesine
neden olmuştur.
Sağlığımızın, güvenliğimizin ön planda olduğu bu ders yılımızda,
pandemiye rağmen aldığımız tedbirlerle,

sevgili çocuklarımızın

gelişimi ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi bizler için

çok

önemliydi. Aralık ayı sonuna kadar uygulama şansı bulduğumuz
yüz yüze eğitim programlarımızla, tüm okul öncesi ve ilkokullarımızda yer alan öğrencilerimizle çok verimli bir
dönem geçirmiştik. Pandemi için verilen aradan sonra, 2. Dönemde okul öncesi bölümlerimizde yüz yüze eğitim
uygulaması devam ederken, ilkokullarımızda uzaktan eğitim programları uygulanmaya başlanmıştı.
Gerek yüz yüze, gerekse online olarak uyguladığımız programlarımızda ders yılı sonunda kadar her yaş
grubunun, her sınıfın müfredatlarını eksiksiz olarak tamamlayabilmenin gayreti içinde olduk. Bunu büyük
oranda başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki süreç içerisinde tüm öğretmen arkadaşlarım velileri ile
güzel bir işbirliği içinde büyük çaba sarfederek, çocuklarımızın akademik ve etkinlik programlarında öngörülen
azami kazanımları elde etmelerini sağladılar.
Pandemi şartlarında yüz yüze ve online eğitim faaliyetlerimizdeki yoğunluklar yaşanırken, Yakın Doğu Okulları
olarak eğitim alanındaki gelişimlerimiz ve projelerimiz de devam ediyordu. 2020 – 2021 ders yılında
Yeniboğaziçi kampüsümüzün eğitim faaliyetlerine başlaması ve Suat Günsel Girne kampüsümüzün açılışının
yapılması hiç şüphesiz kurumumuzda olduğu kadar ülke eğitimimizin gelişiminde de çok önemli taşlar olarak
yerlerini almış bulunmaktadır.
2021-2022 ders yılında Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi bölgelerinde yer alan okullarımızdaki tüm
öğrencilerimizin eğitimsel kazanımlarının en üst düzeyde olması bizlerin en önemli hedefidir. Çocuklarımızın
çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı eğitim modelleri ile gelişimlerine destek olmak, onları İngilizce ve Fransızca
dillerinde etkin kılmak, sosyal , sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda başarılıve dünyalı bireyler olma yolunda
desteklemek vazgeçilmez ilkelerimizdir.
Bu hedeflere ulaşabilmek adına okul öncesi ve ilkokul akademik ve etkinlik programlarımızı revize etmiş ve
uygulama şansı bulacağımıza inandığımız birçok yeni projeyi de şimdiden hazırlamış bulunuyoruz. Okul
açılışından önce yapacağımız veli toplantılarımızda bunları siz değerli velilerimizle paylaşacağız.
Kıymetli velilerim, değerli öğretmen arkadaşlarım ve saygıdeğer Yönetim Kurulum;
Geleceğimizin birer yıldızları olan çocuklarımızın parlaması için çıktığımız bu yolda, tüm ders yılı boyunca
öğrencilerimize ve okulumuza kattığınız tüm değerlere, kaliteli işbirliğinize ve katkılarınıza, öğrencilerim ve
şahsım adına içtenlikle teşekkür ederim.
Sevgili çocuklarım,
umarım ve dilerim ki, tatil dönüşünden sonra kesintisiz yüz yüze birlikte geçireceğimiz ve birçok başarıları
birlikte yaşayacağımız bir eğitim yılı bizi bekler olsun. Birlikte gerçekleştireceğimiz birbirinden güzel ve değerli
etkinliklerde buluşmak üzere, hepinize iyi tatiller dilerim.
“Biliniz ki; Hayatta en değerli yatırımın eğitim olduğunu biliyorum…
Saygılarımla
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Müdür Muavinlerimizin Mesajları
Sn. Şaziye Katipoğlu’nun Mesajı
Sevgili öğrencilerim, kıymetli ailelerim ve değerli
meslektaşlarım,
Hepimiz de biliyoruz ki, eğitimin temelinde paylaşımı
öğrenmek, katılımcı olmayı sağlamak, arkadaşlık bağlarının
gelişmesini teşvik etmek çok önemli kavramlardır. Biz sizleri
eğitirken bu çok önemli kıldığımız değerleri kazanmanıza
büyük özen göstermekteyiz. Ancak iki yıldır tüm dünyanın
yaşamakta olduğu korona nedeniyle bu önemli kavramların
tersine araya mesafe koyduk. Çok yakınlaşmamayı, birbirimize
temas etmemeyi, herhangi birşeyi paylaşmamayı söyledik.
Bunların gerçeğe ne kadar ters olduğunu eminim sizler de
anlıyor ve biliyorsunuz. Elbette bunları, sizleri güvende
tutabilmek adına geçici süreliğine yapıyoruz.
Umarım gelecek ders yılında herşey normale dönecek ve
gerçek duygularımızı dışa vurarak, birbirimizle sıkı bir iletişim
içinde olacağız. Arkadaşlarınızla Sarılıp oynayabileceksiniz.
Yakınlaşabilecek, paylaşım içinde olabileceksiniz.
Yaşadıklarımıza rağmen 2020 – 2021 ders yılılı içerisinde okul
öncesi bölümünde eğitim hemen hemen kesintisiz devam
ederken, İlkokul bölümümüzde 1.Dönem yüz yüze, 2.Dönem
online eğitim olarak gerçekleşti. Bu süreç boyunca birbirinden
değerli ve anlamlı etkinliklere beraberce imza koyduk.
Tüm uğraşlarında sizlere özveriyle emek veren sevgili
öğretmen arkadaşlarıma ve işbirliği yapan çok değerli
ailelerimize içtenlikle teşekkür eder, hepinize en içten
dileklerimle iyi tatiller dilerim.

Sn. Beklem Riza’nın Mesajı
Değerli Öğrencilerim, Veliler ve Öğretmenlerim,
Her zaman sevginin, paylaşmanın ve sağlığın
değerini bilen bir eğitimci olarak 27 yıldır görev
aldığım mesleğimde; öğrenmenin, öğretmenin
sonu, yaşı ve statüsü olmadığını gördüm.
Yaratmanın hayat enerjisine kattıkları ve bu
yaratıcı süreçte her bir öğrencinin, öğretmenin,
velinin birbiri ile etkili işbirliğinin önemi tartışılmaz
bir değerdir.
Sevgiyle paylaşımcı, yenilikçi ve kültürel
değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmeye katkı
koyan her bir kişiye teşekkür ederken, sağlıklı ve
huzurlu günler hep bizlerle, sizlerle olsun...
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Sn. Helen Beyzade’nin Mesajı
Dear Students,
I would like to thank you for an amazing school year.
We are so grateful for the support we have received
from your families and proud of how much you have
progressed.
I would also like to thank our hard working and
caring teachers who have made a huge difference in
your education. Their commitment has been
outstanding.
You are the future, and it is up to us all as the
important adults in your lives to make sure you have
the best possible chance for success and
happiness.
I wish you all a very happy, safe and enjoyable
summer holiday.

Sn. Esra Aner Koramaz’ın Mesajı
Canım Öğrencilerim ve Değerli Velilerim,
Yakın Doğu Kreşi olarak çocuklarımızı kendine
yetebilen, yaratıcı ve özgüvenli bir birey olarak
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu özverili yolda
çocuklarımıza bir ışık olabildiysek ne mutlu bizlere.
Bu mesleğe yüreğini koyan tüm meslektaşlarıma
sonsuz teşekkürlerimi sunarken bugünün küçüğü
yarının büyüğü, geleceğin güvencesi yavrularımız,
gelecekteki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarı
peşinizi bırakmasın. Hepinize başarı dolu yarınlar
dilerim.
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Öğretmen
geçmişin öğreticisi,
geleceğin kurucusudur.

2020 - 2021
Eğitim Kadromuz

Ertan ALİGÜLLÜ
İlköğretim Eğitim Başkanı

Şaziye KATİPOĞLU
Müdür Muavini

Beklem RİZA
Müdür Muavini

Aygün AKYENER
Okuma - Yazmaya
Hazırlık Koordinatörü

Halide DOĞAN HACI
0-1 Yaş
Kirazlar

1

Jalan AKDENİZ
0-1 Yaş
Kirazlar

Helen BEYZADE
Müdür Muavini

Layka AHMET
(Anaokul ve İlkokul
İngilizce Bölüm Başkanı)

Esra Aner KORAMAZ
Kreş Sorumlusu

Nerin ŞANLIEL
0-1 Yaş
Kirazlar

Gizem KANDIRAN
1-2 Yaş
Elmalar
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Mazlüme KÜREN
1-2 Yaş
Elmalar

Neval DEMİR
1-2 Yaş
Elmalar

Gizem DAYI
1-2 Yaş
Çilekler

Tuba ÖZDEMİR
1-2 Yaş
Çilekler

Yağmur DEMİR
1-2 Yaş
Çilekler

Zeynep ATICI
1-2 Yaş
Çilekler

Gizem TOSUN KARAKURT
2-3 Yaş
Blue Class

Gülten CANAŞ
2-3 Yaş
Blue Class

İlknur MUT
2-3 Yaş
Blue Class

Gülşah DEMİRALP
2-3 Yaş
Green Class

Kıymet AKINSEL
2-3 Yaş
Green Class

Bahriye SALCI
2-3 Yaş
Red Class

Fegül ÇELİK
2-3 Yaş
Red Class

Rasiha KELEBEK
2-3 Yaş
Red Class

Selin AKÇALI
2-3 Yaş
Green Class

Cansu ERGİNALP
2-3 Yaş
Yellow Class

Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.
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Hamide ÖZDOĞDU
2-3 Yaş
Yellow Class

Abidemi Charity
OLORUNDAJO
Miss Charity
3 Yaş Bach

Özge İMAMZADE
3 Yaş Beethowen

Melek YALIK
3 Yaş Handel

Ülfet KIRMA
3 Yaş Schubert

1

Sitem ALICI
2-3 Yaş
Yellow Class

Dila Şimşek
Miss Sylvia
3 Yaş Beethowen

Salahi KAROVA
Mr Simon
3 Yaş Handel-Schubert

Cemile ARAP
3 Yaş Vivaldi

Şengül KIRMIZI
3 Yaş Bach

Gülcan MADENCİOĞLU
Miss Rosie
2 yaş İngilizce

Aliye KANARA
3 Yaş Chopin

Ayşen AVCANOK
3 Yaş Mozart

Emine TAŞKURT
Miss Emma
3 Yaş Vivaldi

Elif REYHAN BAKAY
Miss Emily
3 Yaş Chopin

Şeniz GREENGRASS
Miss Sally
3 Yaş Mozart

Sedef UZUNOĞLULARI
4 Yaş Da Vinci

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir.
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Suzie BAYCAN
Miss Suzie
4 Yaş Da Vinci

Emine TRAHONLU
4 Yaş Dali

İpek KAROVA
Miss Isabel
4 Yaş Dali

Mükerrem MODA
4 Yaş Frida

Selin ÖZKIRAN
Miss Lisa
4 Yaş Frida

Derya SADRAZAM
4 Yaş Michalengelo

Naciye MARAŞLI
Miss Nancy
4 Yaş Michalengelo

Semra İNCESUN
4 Yaş Monet

Semra EMİNÖZ
Miss Sophie
4 Yaş Monet

Mürüvet EL DANAF
4 Yaş Picasso

Zülfiye ALTINERLER
Miss Zoe
4 Yaş Picasso

Aysel KÜÇÜK
Miss Shelly
4 Yaş Raffaello

Arzu DESTEBANOĞULLARI
4 Yaş Rubens

Ceylan KARABALIK
Miss Katy
4 Yaş Rubens

Biriz GAVANİ
4 Yaş Raffaello

Laden DİLEKKAYA
4 Yaş Titian

Öğretmen, öğretirken öğrenen; öğrenirken
öğretendir.
Çok Eksenli Simülatör
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Yonca ALTAY
Miss Ruby
4 Yaş Titian

Dervişe SEKİZLER
4 Yaş Van Gogh

Erol MUSTAFA
Mr.Eddi
4 yaş VERMEER

Aslı TUĞALAN
5 Yaş Archimedes

Beste SAYIM
Miss Bonnie
5 Yaş Darwin

Senem ÖZDEVİM
5 Yaş Einstein

Peyman YARATAN
Miss Jennifer
5 Yaş Fahrenheit

2020 - 2021

Ayşem GÜLLÜ
Miss Amy
4 Yaş Van Gogh

Meltem ABBASOĞLU
4 Yaş Vermeer

Ezgi EVRENER GÖRGEÇEN Ayşegül KOLOZALİ
5 Yaş Darwin
Miss Ellie 5 Yaş Archimedes

Nebile SÖNMEZER
5 Yaş Faraday

Burçin SOYKIR
Miss Becky
5 Yaş Einstein

Gülem ESER
5 Yaş Fahrenheit

Gözde CANGİL SARI Sinem EĞİTMEN GÜMÜŞOK
5 Yaş Newton
Miss Jenny
5 Yaş Faraday

Öğretmenler bir ışıktır, karanlıkta kaldığımızda bizi bilgi ile aydınlatırlar.
1
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Zeba SALEEM
Miss Sharon
4 Yaş Newton

Gizem ÖZBİNGÜL
5 Yaş Nobel

Selma ZORBA
Miss Stella
5 Yaş Nobel

Aydın YILDIRIM
5 Yaş Pasteur

İpek ÜNÜVAR
Miss Joy
5 Yaş Pasteur

İpek SALMANAY
5 Yaş Pisagor

Eren SESLİ
Mr Thomas
5 Yaş Pisagor

Ayten KIBRISLI
5 Yaş Platon

Meryem UYGUROĞLU
Miss Jane
5 Yaş Platon

Asya CANSELEN
Fransızca

Sinem SARPTEN
5 Yaş Socrates

Cemre HIZLIER
Fransızca

Arzu KOVANCI
Miss Amanda
5 Yaş Socrates

Gamze NURÇİN
Fransızca

Jonathan ESQUERRE
Fransızca Bölüm Sorumlusu

Demet ALGUN TUNÇBİLEK
Drama

En iyi öğretmen, ömür boyu çocuk
kalabilendir.
Çok Eksenli Simülatör
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İmge S. KIRPALA
ICT ve Robotik Kodlama

Meltem YÜREKLİ
ICT ve Robotik Kodlama

Güler TAŞDEMİR
Beden Eğitimi

Meryem BAYKENT
Beden Eğitimi

Aliye ÖZTÜRK
Yoga Mandala
Mindfulness

Hayriye KORYÜREK
Yoga Mandala
Mindfulness

Pınar SAVUN
Yoga Mandala
Mindfulness

Serpil PİLLİ
Zeka Oyunları

Bengiz MİRALAY
Bilim Atölyesi

Sinem DÖLCÜ
Bilim Atölyesi

Jale DİNÇELLER
Rehber ve
Psikolojik Danışman

Ayşe HACIMEHMET
Müzik

Nursel ALTINIŞIK
Özel Eğitim

Karen SHERRET
Müzik

Şerife ZİHNİ MERT
Rehber ve
Psikolojik Danışman

Bir öğretmen bir nesil demektir.
1
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SEKRETERİMİZ

Vacide GÜRTEPE

KIYAFET SATIŞ
SORUMLUMUZ

MUHASEBE GÖREVLİLERİMİZ

Ayşe N.NİZAMOĞLU

Güliz
Hatice Kadriye Buket
AYDOĞANLI
AKKUNT
ERTANIN

HEMŞİRELERİMİZ

Suna ALTUNER
Hemşire Kreş

DİYETİSYENİMİZ

Cemile KAİDE

12

Selma KEÇELİ
Hemşire 2 yaş

Ajda YARDIMCI
Hemşire Okul Öncesi

Gamze ÖZÇELİK
Hemşire Okul Öncesi

YEMEKHANE GÖREVLİLERİMİZ

Peril KARAKURT, Sakine LEBLEBİCİ, Leyla DEMİR
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HİZMETLİLERİMİZ

Feryal SAKALLI
0-1 Yaş

Yasemin NACAR
2 Yaş

Ceylan KULU
Okul Öncesi

Hasibe EMİROĞULLARI
Okul Öncesi

Emine GÜNDOĞAN
Okul Öncesi

Yeşim ŞARDU
Okul Öncesi

Meryem UÇAR
Okul Öncesi

Güvenlik Görevlilerimiz

Gönül Bingöl
Güvenlik 0-1 Yaş

1

Elmas Taluğ
Güvenlik 2 Yaş

İsmail Orhan
Güvenlik Okul Öncesi
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KİRAZLAR 0-1 YAŞ
Canım Çocuklarım, Saf ve Temiz Yüreklilerim!,
İyiki birbirimizi tanıma fırsatımız oldu ve iyiki yollarımız
kesişti. Küçücük ellerinizle ve gülen gözlerinizle
kalbimizde kocaman izler yarattınız. Kendinizin ne kadar
önemli ve değerli olduğunu hiçbir zaman unutmayın.
Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin. Sizler bizim
geleceğimiz ve umut dolu yarınlarımızsınız. Şans,
başarı, sağlık, mutluluk her zaman yanınızda olsun.
Sizleri seviyorum.

Halide DOĞAN
HACI

Sevgili Miniklerim,

Sevgili Miniklerim,

Sizlerle geçen her an çok
kıymetli ve özel. Sizler
okulumuzun en küçükleri,
yarınlarımızın topluma
faydalı birer bireyleri
olacaksınız. Hayatınız
boyunca mutluluk ve sağlık
hep sizinle olsun. Sizleri çok
seviyorum.

O minicik ellerinizle şimdiden
kalbimizde büyük yerler edindiniz.
Sizler bizim göz bebeğimizsiniz ve
sizler bugünün küçükleri, yarının
büyükleri olacaksınız. Dilerim ki
büyüme yolunuz hep aydınlık ve
ışıklı olur sağlıkla kalın ve sevgiyle
büyüyün. Sizleri çok seviyorum.

Jalan
AKDENİZ

Nerin
ŞANLIEL

Aras Mikail
AĞAÇ
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Eniz Mert
TURSUN

Kumru
ÖZBİNGÜL

Ozan Suat
TURAN

Rozen
MALEK

Miraç
PÜRTÜL
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KİRAZLAR

Aras Mikail Ağaç: Merhaba ben
Aras Mikail Ağaç. Anakucağında
başladığım okul hikayeme özgür
adımlarımla devam ediyorum.
Dans etmeyi ve bulgur pilavını
çok seviyorum. Uyandığım
zaman etrafı seyretmek beni çok
mutlu eder.

Eniz Mert Tursun: Kirazlar
sınıfındaki hikayeme dört
aylıkken başladım. Ses çıkaran
marakas tarzı oyuncakları çok
seviyorum. İlk adım
ayakkabılarım benim ilk
özgürlüğüm oldu. Kıymalı
çorbam benim vazgeçilmezlerim
arasındadır.

Kumru Özbingül: Merhaba ben
Kumru Özbingül. Öğretmenlerime
yardım etmeyi ve kendimden
küçük arkadaşlarımla ilgilenmeyi
çok seviyorum. Ayrım yapmadan
tüm yemeklerimi yiyorum. Daha
az uyuyup daha çok etrafı
keşfetmek beni çok mutlu ediyor.
Özgürlüğüme çok düşkünüm.

1
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KİRAZLAR

Miraç Pürtül: Merhaba ben
Miraç Pürtül. Çok hareketli bir
çocuğum. Sınıfta en sevdiğim
oyuncağım eğlenebileceğim
zıpzıptır. Benimle konuşulmasını
çok severim ama bir o kadarda
utanırım ☺.

Ozan Suat Turan: Merhaba ben
Ozan Suat Turan. Annemin sütü
benim vazgeçilmezimdir.
Dışarıyı seyretmek bana huzur
verir. Duyduğum sesleri taklit
etmek hoşuma gidiyor.
Emekleyip istediğim hedefe
ulaşırım.

Rozen Malek: Merhaba ben
Rozen Malek. Kirazlar sınıfın en
miniğiyim. Süt içmeyi ve
muslinimi çok severim. Agulamak
ilgi alanıma girer. Gülücüklerimi
paylaşmak beni mutlu ediyor.
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ÇİLEKLER 1-2 YAŞ
Minik ve Sevgi Dolu Yüreklilerim,
Sizlerle kocaman bir yılı geride
bıraktık. İyi ki sizin gibi minik
yüreklerle tanıştım. Sizlerden
isteğim, ilerde sadece kendinize
değil; tüm insanlığa yararlı
bireyler olmanızdır. Unutmayın;
hayata ancak sevgi dolu gözlerle
bakarak etrafınızdaki güzellikleri
görebilirsiniz. Sizleri seviyorum.

Gizem DAYI

Tuba ÖZDEMİR
Sevgili Çocuklar,

Yağmur DEMİR

Küçücük ellerinizden tutup,
yaşamınıza ufakta olsa katkı
sağlamak bu dünyada sahip
olunabilecek güzelliklerin
başında. Minik kalplerinizde,
güzel izler bırakabilmek
dileğiyle kuzucuklarım.
Hayatınız hep yıldızlar gibi
parlasın.

Hayatlarınızın en güzel
zamanlarını birlikte geçirdiğimiz
için kendimi çok şanslı
hissediyorum.Gelişip , büyüyüp,
öğrendiğinizi görmek beni çok
mutlu ediyor. Bundan sonraki
yıllarınızda da tüm güzellikler
sizi bulsun. Sizleri çok
seviyorum.

Alsev
ÖZDEVİM

Arven Hulus
EREN

Sevgili Çocuklar,
Öğretmenliğimin ilk yılında bana
kattıklarınız saymakla bitmez,ben
de elimden geldiği kadar sizin
gelişiminize,öğrenmenize katkıda
bulunmaya çalıştım.Verdiğim
emeklerin karşılığını aldıkça sizlerle
gurur duyuyorum.Yüzünüzden
gülücük, kalbinizde sevgi eksik
olmasın.Sizleri çok seven Tuba
öğretmininiz.

Zeynep ATICI

Asrın
DAĞ

Atlas Ali
Kemal KIVRAK

Batıbek
GÖRGEÇEN

Elzem
GÜDER

Eylül
KARADENİZ

Gönül
ŞENER

Ilgaz Nevin
SOYDUK

Kuzey
PERE

Lillian
LUCKINGER

Tuna
DİKMEN

Venüs
ÖZAKAN
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ÇİLEKLER 1-2 YAŞ

Sağlıklı beslenmenin önemini
canlandırma yaparak öğreniyoruz.
Çilekler Sınıfı olarak sütün faydaları
hakkında sohbet ederek sütümüzü
içtik.

Tatlı - Tuzlu - Ekşi tatlarını denedik.
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ÇİLEKLER 1-2 YAŞ

Uzaya yolculuk dramamız.

Taşıtlar dramamızda otobüs ile yolculuğa çıktık.

Yaşlılara saygı
dramamız.

Çocuklarımızın doğum
günlerini sevgi ve heyecanla
kutladık.

Çok Eksenli Simülatör

1
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ELMALAR 1-2 YAŞ

Gizem KANDIRAN

Canım Çocuklarım,
Masumluğun en güzel anlarını
sizlerle yaşadım ve birlikte çok
tatlı, güzel ve eğlenceli bir yılı
geride bıraktık. Umarım
gelecek yıllarınız da kalpleriniz
kadar saf, temiz ve güzel olur.
Sizler bizim geleceğimizin
parlayan yıldızlarısınız.
Işığınızın hiç sönmemesi
dileğiyle. Sizleri seviyorum.

Sevgili Çocuklarım,
Sizler küçüklerimiz olarak
bizlerin kalbinde çok büyük
yerler kaplıyorsunuz. Dilerim
gelecek yıllarınız kalbinizin
güzelliği gibi güzel, yolunuz hep
açık, aydınlık ve başarılı olur.
Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Sizleri
çok seviyorum.

Mazlüme KÜREN

Şirin mi Şirin, Tatlı mı Tatlı Elmalar Sınıfı,
Siz geleceğin bir yıldızı, bir ışığısınız. Pırıl
pırıl bir geleceğiniz olsun. Yüzünüzdeki tatlı
gülüş hiç eksilmesin. Sizler ile güzel ve
eğlenceli bir yıl geçirdik. Dilerim ilerideki
okul hayatınızda başarılı ve güzel geçer. O
minicik güzel yüreğinizden öpüyorum.
Sizleri seviyorum Elmalar Sınıfı.

Neval DEMİR

Deniz
ATUN
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Devrim
DÖLCÜ

Melahat Eylül
ERDAĞ

Suat
TURGUT
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ELMALAR 1-2 YAŞ

Diktiğimiz ağaçlarımızı düzenli olarak suluyoruz.

Hem dişlerimizi korumayı öğrendik hemde
çok eğlendik.

Ekmeğimizi yapmak dikkatimizi çekti.

Hikaye zamanlarımızdan çok keyif
alıyoruz.

İç organlarımızı tanımak çok dikkatimizi çekti. Kahverengiyi elde ederken çok şaşırdık.

1
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ELMALAR 1-2 YAŞ

Kendi haklarımıza sahip çıkıyoruz.
Kelebeğin içine ponpon atmak ilgimizi
çekti.

Meslekleri denerken çok keyif aldık.
Tasarruf yapmayı öğrenirken çok mutlu olduk.

Yeşil rengi hissederken çok
eğlendik.

Çok Eksenli Simülatör
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BLUE CLASS 2-3 YAŞ
Sevgi dolu kalplerinizde yer alıp,
minik ellerinizden tutarak size
katkıda bulunmak ve büyümenizi
görmek sahip olabileceğim güzel
duygular arasındadır. Bu süreçte,
yüreğinize katkıda
bulunabildiysem ne mutlu bana.
En güzel günlerin ve başarıların
sizinle olmasını temenni ederim.

Sevgili Minik
Mucitlerim, yürüdüğünüz bu
yolda yüzünüzden ışık
eksilmeden her zaman emin
adımlarla yürümenizi ve
hayat boyu başarılı olmanızı
diliyorum. Sizi çok
seviyorum.

Gizem
KARAKURT

İlknur MUT

Gülten CANAŞ
Sevgili Çocuklarım;
Minicik kalbinizde yer almak,
hayatınızın en güzel
zamanına şahit olmak benim
için tarifi olmayan bir
heyecandı. Hayatınız
boyunca, yüzünüzden
gülümseme, hayatınızdan
sağlık ve mutluluk hiç eksik
olmasın. Hayat boyu,
başarılar sizinle olsun.

Alya
AKTOLGA

Alya Asuman
GÜNEŞEL

Eslem Afet
GİRAY

Aras
BAĞRIAÇIK

Karan
ATAKAN

Sarina
Özdemir
EKMEKÇİBAŞI
ÖZKURTULUŞ

1

Miss Rosie

Berk
ZABİT

Dear Students,
It's time to say goodbye, it is the
end of the year. I've watched you
learn and grow and change from
day to day. It has been a pleasure
being your teacher and helping you
take your first steps in which I hope
will be an amazing adventure.
Wishing you all the very best for
your future. I will miss you all
dearly. Take care and keep on
being amazing.

Deniz
DELLALOĞLU

Kenan
AKPOLAT

Mustafa
SARIBAŞ

Seher
ŞENOL

Tansel
EMİNOĞLU
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BLUE CLASS
En çok hangi sesi seviyorsun?
Sarina Ekmekçibaşı: Karga Sesini.

Nasıl mutlu olursun?

Aras Bağrıaçık: Babamın ve Annemin Sesi.

Sarina Ekmekçibaşı: Parkta oyun oynarken.
Karan Atakan: Alya Asuman ile oynarken.
Eslem Afet Giray: Annem ile uyurken.
Kenan Akpolat: Arkadaşlarımla oyun oynarken.

Evde en çok hangi odayı seviyorsun?
Sarina Ekmekçibaşı: Kendi odamı seviyorum.

Tansel Eminoğlu: Ben koşarım, sende beni

Çünkü oyuncaklarım var.

yakalarken.

Özdemir Özkurtuluş: Kendi odamı seviyorum.
Çünkü çok kalemim var.

Büyünce ne olmak istersin?

Berk Zabit: Oyuncak odasını. Çünkü bir çok

Aras Bağrıaçık: Baba.

oyuncak var.

Özdemir Özkurtuluş: Baba.

Eslem Afet Giray: Pembe odayı seviyorum. Çünkü

Deniz Dellaloğlu: Baba.

benim odam.

Eslem Afet Giray: Doktor.
Karan Atakan: İtfayeci.

En çok hangi oyuncağın ile
oynamayı seviyorsun?
Aras Bağrıaçık: Balık oyuncak ile.

Okulda en çok ne yapmayı
seviyorsun?

Özdemir Özkurtuluş: Dinazor ile.
Deniz Dellaloğlu: Motor ile.

Deniz Dellaloğlu: Parkta oyun oynamayı.

Berk Zabit: Robot oyuncağı.

Alya Aktolga: Boya yapmayı.

Kenan Akpolat: Araba.

Alya Asuman Güneşel: Parkta oyun oynamayı.

Alya Aktolga: Barbie bebek.
Tansel Eminoğlu: Atv ve askerler.
Alya Asuman Güneşel: Puzzle.

En çok hangi şarkıyı seviyorsun?
Berk Zabit: Ding Dong Sonic.
Kenan Akpolat: Otobüsün Tekerleği Yuvarlak.
Alya Aktolga: Cimbom.
Tansel Eminoğlu: I Like To Move It.
Alya Asuman Güneşel: Baby Shark.
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BLUE CLASS 2-3 YAŞ

Birbirimizi tanıma oyunu ile çok eğlendik.
Bahçede müzik aletleriyle ritm tutarak çok
eğlendik.

Boyama teknikleriyle eğlenerek boyama
yaptık.

Park oyuncaklarında paylaşarak oyunlar
oynadık.

1

Masaüstü etkinliklerimizde araba oyunlarıyla
çok eğlendik.

Puzzle etkinliğimizde eğlenerek öğrendik.
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GREEN CLASS 2-3 YAŞ
Sevgili Çocuklarım ;
Güzel bir yılı geride bıraktık.
Birlikte güldük birlikte öğrenip
büyüdük. Hayatınız boyunca
başarı mutluluk ve sağlık hep
sizinle olsun. Yüzünüzden
gülücükleri hiç eksik
olmaması dileğiyle sizi
seviyorum.

Sevgili Öğrencilerim;
Kocaman bir yılı daha geride
bıraktık. Minicik kalbinizde yer
almak hayatınızın en güzel
zamanına şahit olmak benim
için tarifsiz bir duyguydu. Tüm
hayatınız boyunca sağlık,
başarı ve mutluluğun sizlerle
olmasını dilerim.
Gülşah

Kıymet

DEMİRALP

AKINSEL

Selin
AKÇALI

Benim canım Çocuklarım;
Benim büyümüş de küçülmüş
minik dahilerim güzel bir yılı
geride bıraktık. Bugüne kadar
sizlerle beraber birçok şey
öğrendik, bol bol eğlendik
hergünümüz ayrı bir
heyecanla geçti. Güzel
yüzünüz, neşeniz hepimizi
kucakladı bu neşeniz ve
başarınızın tüm hayatınız
boyunca olmasını diliyorum ve
sizi çok seviyorum.

Deniz Özay
ARHUN

Didem
ATEŞSÖNMEZ

Mehmet
KAŞOT
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Ensar
ÜÇLER

Melody
GÜLMAN

Dear Students,
It's time to say goodbye, it is the
end of the year. I've watched you
learn and grow and change from
day to day. It has been a pleasure
being your teacher and helping
you take your first steps in which I
hope will be an amazing
adventure. Wishing you all the
very best for your future. I will
miss you all dearly. Take care
and keep on being amazing.

Miss Rosie

Hasan Güneş
GÜNEŞEL

Türkay
ALTAN

Kaya
TEKMAN

Yaz
ÖZNERGİZ
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GREEN CLASS
Gece olunca güneş nereye gider ?

En çok sevdiğin yemek hangisidir?

Ensar Üçler: Gece olunca güneş bulutların

Ensar Üçler: En çok pilav ve tavuk severim. Annem çok

arkasına saklanır.

güzel yapar.

Kaya Tekman: Gece olunca güneş ağaçların

Yaz Öznergiz: En çok brokoli ve makarna severim.

arkasına saklanır.

Anneannem ve babaannem çok güzel yapar.

Yaz Öznergiz: Bulutların arkasına saklanır.

Hasan Güneş Güneşel: En sevdiğim yemek yumurta,

Didem Ateşsönmez: Güneş gece olunca

makarna yoğurt severim.

yukarıya saklanır.

Kaya Tekman: En çok pilav ve makarna severim.
Didem Ateşsönmez: En çok makarna ve tavuk
severim. Tuna dede çok güzel yapıyor.
Deniz Arhun: En çok makarna ve yumurta severim.
Mehmet Kaşot: Sulu yemekler ve pilavı çok severim.

Koltuk olmasaydı nereye otururduk ?
Ensar Üçler: Koltuk olmasaydı salonun
ortasına otururduk.
Kaya Tekman: Koltuk olmasaydı yere
otururduk.
Yaz Öznergiz: Parka ve salıncağa otururduk.
Didem Ateşsönmez: Koltuk olmasaydı
sandalyeye otururduk.

En çok hangi arkadaşınla oyun oynamayı
seversin? Neden?
Ensar Üçler: En çok Kaya ile oynamayı severim. Çünkü
parktaki arabaları beraber
süreriz.
Hasan Güneş Güneşel: En çok Kaya ile oynamayı
severim.

Hasan Güneş Güneşel: Koltuk olmazsa yere
otururduk.

Yaz Öznergiz: En çok Mehmet'i severim.
Didem Ateşsönmez: En çok Melody ve Yaz'ı severim.
Deniz Arhun: En çok Didem'i severim.
Kaya Tekman: En çok Didem ile oynamayı severim.
Mehmet Kaşot: Tek başıma puzzle oynamayı çok
severim.

1
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GREEN CLASS 2-3 YAŞ

Bahçe etkinliklerimizi severek eğlenerek
tamamladık.

Sarı rengini eğlenerek öğrendik.

28

Haklarımızı savunmayı öğrendik.

Yeni yıl ağacımız ve hediyelerimiz ile
eğlenceli şekilde partimizi
gerçekleştirdik.
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RED CLASS 2-3 YAŞ
O minicik ama kocaman
kalplerinizi tanımak,
sizin her anınıza şahit
olmak benim için tarif
edilemez bir duygu.
Hayatınız boyunca o
güzel yüzünüz hep
gülsün, hiçbir kötülük size
uğramasın. Sizleri çok
seviyorum.

Çocuklarımı minicik kalplerinde
taşıdığı sevgi ve gözlerindeki ışıltı ile
tanıdım. Mutluluğu sizlerle birlikte
paylaştık. Sizlere sevgiyle ana
kucağı olmaya çalıştım. Sizlerde bu
sevginin karşılığını verdiniz. Sizlerin
ilk öğretmeni olduğum için gurur
duyuyor ve sizleri çok seviyorum.

Bahriye SALCI

Fegül ÇELİK

Rasiha KELEBEK

Adel Lina
İNADA

1

Sevgili Çocuklarım,
Küçücük yüreklerinizdeki o
kocaman sevgi hiç
eksilmesin, güler yüzünüz,
neşeniz, azminiz hiç bitmesin.
O güzel tertemiz yüreklerinize
dokunabildiysem ne mutlu
bana. Hayatınız boyunca
hayalleriniz gerçek ve
yolunuz açık olsun. Sizleri
seviyorum.

Aden Mustafa
KAROVA

Miss Rosie

Almina
SARPKAYA

Aslı
ALTINKAYA

Cemre Günsel
HASKASAP

Demir
İPAR

Leyla Günsel
HASKASAP

Merve
DİREKOĞLU

Pars Halil
AKBALIKÇI

Dear Students,
It's time to say goodbye, it is the
end of the year. I've watched you
learn and grow and change from
day to day. It has been a pleasure
being your teacher and helping you
take your first steps in which I hope
will be an amazing adventure.
Wishing you all the very best for
your future. I will miss you all
dearly. Take care and keep on
being amazing.

Arya
KADAM

Alya
İNAN

Ege
BÖRKLÜ

Sarp
TÜRKAY
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RED CLASS
Hiç uyumasak ne olurdu?

Çok büyük bir resim çizmek istiyorsun ama
kağıdın yok. Nereye çizerdin?

Almina Sarpkaya: Gözlerimiz kırmızı olurdu.
Aslı Altınkaya: Dinlenemeyiz.

Almina Sarpkaya: Anneme söylerim, kağıt alır

Merve Direkoğlu: Karanlıkta kalırız.

bize.

Pars Halil Akbalıkçı: Gözlerimiz ağrır.

Aslı Altınkaya: Benim evde kağıdım var.

Alya İnan: Hayır yatırız, uyuruz.

Merve Direkoğlu: Boş kağıt bulup çizelim.
Pars Halil Akbalıkçı: Duvara çizerdim benda.
Alya İnan: Çizemeyiz, kağıt kalmamış.

Okula neden geliriz?
Almina Sarpkaya: Çünkü oyunlar oynarız ve
resim çizeriz.
Aslı Altınkaya: Uyuruz, yemek yeriz, omlet yeriz.

Gökyüzünde olmak istesen ne olmak
isterdin?

Merve Direkoğlu: Çünkü okul zamanı.
Pars Halil Akbalıkçı: Oyun oynarız, hayvanlarla

Arya Kadam: Kuş.

oynarız, ders yaparız.

Demir İpar: Kuş. Çünkü hiç kuşumuz yok.

Alya İnan: Oyun oynarız, uyuruz.

Aden Mustafa Karova: Kuş.
Sarp Türkay: Hulk.
Ege Börklü: Uçak.
Adel Lina İnada: Ay Dede.

Ormanda yaşayan bir hayvan olsan,
hangi hayvan olmak isterdin?

Sınıfta en çok hangi arkadaşını
seviyorsun? Neden?

Arya Kadam: Aslan.

Arya Kadam: Adel Lina. Çünkü çok güzel.

Demir İpar: Kaplan. Çünkü Kaplan çok

Demir İpar: Arya´yı. Çünkü o çok güzeldir.

severim.

Aden Mustafa Karova: Almina.

Aden Mustafa Karova: Lion.

Sarp Türkay: Demir. Çünkü ben onu çok

Sarp Türkay: Aslan.

severim.

Ege Börklü: Kedi.

Ege Börklü: Demir.

Adel Lina İnada: Maymun.

Adel Lina İnada: Almina. Çünkü güzel
oynuyoruz.
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RED CLASS 2-3 YAŞ

Anne - baba rolüne girerek drama dersinde aile kavramını öğrendik.

Çevre gezimizde kuruyan yaprakları doğal ortamda inceledik.

Taşıtlar konusunda uçağımızı
parmak boyası ile hazırlayıp
uçuşa hazır hale getirdik.

Sağlıklı ve sağlıksız yiyeceklerle ilgili aparat hazırlayıp konuyu pekiştirdik.

1
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Sevgili Çocuklar,
Bu güzel bir yılı sizlerle
tamamlamak çok güzel bir his.
Bir yaş daha büyüyorsunuz, her
yılınız bir diğer yıldan daha
güzel geçsin. Yaşınız
büyüdükçe başarınız bol olsun.
Hayata hep gülümsemeniz
dileğiyle. Sizleri seviyorum.

Cansu ERGİNALP

Sevgili Çocuklarım;
Bol bol eğlendiğimiz bol bol
öğrendiğimiz kocaman bir yılı
geride bıraktık. Yüzlerinizdeki o
kocaman gülümseme hiç
solmasın. Hayatınız boyunca
başarılı ve mutlu bireyler olmanız
dilerim. Sizleri cok seviyorum.

Hamide ÖZDOĞDU
Canım Çocuklarım,
2 yıl boyunca her gün büyüyüp
gelişimlerinizi görmek benim
için tarifsiz bir heyecandı.Bu
senede koca bir yılı
bitiriyoruz.Dilerim ileriki
hayatınızda sağlık, şans ve
başarı peşinizi bırakmaz.
Hepinizi çok seviyorum.
Miss Rosie

Sitem ALICI
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Dear Students,
It's time to say goodbye, it is the end of
the year. I've watched you learn and
grow and change from day to day. It has
been a pleasure being your teacher and
helping you take your first steps in which
I hope will be an amazing adventure.
Wishing you all the very best for your
future. I will miss you all dearly. Take
care and keep on being amazing.

Ada Zehra
FAHRİOĞLU

Adel
EĞİLMEZ

Aren
ÖZERALP

Besim
BUDAK

Bulut
BOLAT

Era
MALEK

Göker
HACIMULLA

Mert
ALTUNDAĞ

Mila
YEŞİLADA

Özüm
ÖZTÜRK

Poyraz
AKTUNÇ

Talin
ŞEVKİ

Türkan
GÜNSEL

Zalihe Nur
GÜL

Zenan
BİNGÖL
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YELLOW CLASS
Sence öğretmen ne demek?
Poyraz Aktunç: Çiçek demek.
Bulut Bolat: Ders.
Talin Şevki: Hamide, Sitem, Cansu.

Bir hayvan olsan hangi hayvan
olurdun?
Zenan Bingöl: Köpek.
Zalihe Nur Gül: Dinazor.
Adel Eğilmez: Dinazor.
Era Malek: Aslan.

Arılar seni duyabilseydi bize bal
yaptıkları için onlara ne soylemek
isterdin?
Poyraz Atunç: Bal yap.
Bulut Bolat: Bal.
Talin Şevki: Vız Vız.

En iyi arkadaşın kim?
Aren Özeralp: Besim.
Besim Budak: Zenan, Göker.
Göker Hacımulla: Poyraz.
Mert Altundağ: Talin.

Elinde sihirli bir değnek olsa hangi
oyuncağın senin olmasını isterdin?
Poraz Aktunç: Tren.
Bulut Bolat: Arabalar.
Talin Şevki: Fil.

Bir eşya olsaydın hangi eşya olmak
isterdin?
Aren Özeralp: Araba.
Besim Budak: Balon.

Domatesin rengini değiştirebilsen
hangi renk yapardın?

Göker Hacımulla: Masa.
Mert Altundağ: Sandalye.

Zenan Bingöl: Mavi.
Zalihe Nur Gül: Turuncu.
Adel Eğilmez: Mavi.
Era Malek: Mor.

En sevdiğin şarkı nedir?
Aren Özeralp: Ali baba.
Besim Budak: Dinazor.

Okula uçarak mı gitmek isterdin
zıplayarak mı?

Göker Hacımulla: Kırmızı Balık.
Mert Altundağ: Kırmızı Balık.

Zenan Bingöl: Zıplayarak.
Zalihe Nur Gül: Uçarak.
Adel Eğilmez: Uçarak.
Era Malek: Zıplayarak.
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İstasyon ve bahçe
aktivitelerimiz.

Ekmeğimizi yaptık,
tadına baktık.

Artık makas kullanabiliyoruz.

İnce motor becerilerimizi geliştiren aktiviteler.
34
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BACH 3 YAŞ
Sevgili Öğrencilerim,
Anaokul hayatınızın ilk adımını başarı ile
tamamladınız. Sizler ile gurur duyuyorum.
Gözlerinize baktığım zaman gördüğüm o ışıltı ve
enerjinin gelecekteki yolunuza ışık tutması
dileğiyle.
Sizleri çok seviyorum, yolunuz açık olsun.

Şengül
KIRMIZI

Being your teacher has been the best and most
amazing moment of this year for me. We started
with some struggles and communication
barriers, but with time we grew together to
understand and communicate each other
effectively. I am super proud of you all class
BACH with the way you have all built your
confidence. I wish you all the best and I pray as
you move to the next level. I love you all so
much and I will miss you all.

Miss Charity

Arya
TEKBAŞ

Ertuğrul Alp
BEKÇİ

Mirat
KILIÇ

1

Lots of love

Hira
YARAN

Nevin Deniz
KOLOZ

Mia
ULU

Nil
KOLOZALİ
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BACH
Eğer tüm oyuncaklarını birine
vermek zorunda kalsaydın kime
verirdin ? Neden ?

What's your favourite number?
Hira Yaran: 2.

Nevin Deniz Koloz: Yeğenim Erime

Ertuğrul Alp Bekçi: 10.

vermek istiyorum, çünkü o da oynasın.

Nil Kolozali: 5.

Mirat Kılıç:Yeğenim Şengüle vermek
isterdim, çünkü o benim
oyuncaklarımı çok beyeniyor.

Eğer bir hayvana soru
sorabilseydin, hangi hayvana ne
sorardın ?
Mia Ulu: Aslana soru sorardım ve derdim
ki niye sen ormanın kralısın?

Nil and Ertugrul enjoyed posing and taking picture
inside the London bus. As it was the country of the
month, they both enjoyed the whole exhibition of the
day.
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During our toy day, Mirat and Mia were really
excited to show and tell their friends about their toy.
They had fun.
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BACH

1

Ertugrul and Nil always enjoyed doing their
book work Super Safari with full
concentration, they loved every single page of
the book.

Navin, Arya, and Hira were excited to receive
their new year presents.

Navin, Arya and Hira enjoyed posing and
taking pictures for the country of the month
which was Russia. The enjoyed the whole
exhibition.

Mia and Mirat enjoyed posing and taking
pictures for the country of the month Russia,
they had fun.
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BETHOWEEN 3 YAŞ
Benim güzel meleklerim,
Küçücük bedenlerinizdeki koca yüreklerinize
dokunabildiysem ne mutlu bana. Her biriniz bir
ömür benim yüreğimde olacaksınız.
Yüreğinizden sevgi yaşamınız boyunca sağlık
ve başarı hiç eksilmesin benim güzel
meleklerim sizi çok seviyorum…

Özge
İMAMZADE

Miss Sylvia

Ada
AYDIN

Alp
ARSLAN

Aras
MALEK

Eren Fahri
KODAN

Mevsim
KERMEOĞLU

Milan Zihni
GÜL

Özra
ÖZKUT
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"We are coming to an end of this academic year, but
our journey is yet to become. I am so grateful to have
you as my first students. Being your teacher also
taught me a great lesson of love, patience and
empathy. You are always going to be in my heart and I
will always cherish the time we spent together. I wish
you all the best of luck, success, happiness, health
and love for your future. I am proud to know you all
are going to do amazing things in life and I am more
than happy to know that I have played a part of it.
Love and kisses."

Yankı
YURTSEVER
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Hangi hayvanı yakından görmek
isterdin? Neden?
Aras Malek: Aslan çünkü çok

What’s your favourite toy?
Milan Zihni Gül: My favourite toy is my
dinosaur.

seviyorum.
Özra Özkut: Tavşan çünkü en sevdiğim

Mevsim Kermeoğlu: Kitchen toys.

hayvandır.

Süper kahraman olsaydın adın ne olurdu?
Neden?
Yankı Yurtsever: Süpermen olmak isterdim uçmak
için.
Alp Arslan: Bumblebee olmak isterim robot ve araba
olacağım.

Özra and Mevsim painted paper plates to
make UFOs. They laughed so much and had
so much fun.

1

Alp and Yankı are preparing English soldiers
from cups for the country of the month activity,
England.
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BETHOWEEN

Aras and Ada are making cats for
Halloween. They had so much fun
painting the backgrounds.

Eren and Milan are making bats for Halloween
and enjoying the sparkling faces of the bats.

Milan and Eren are posing for the
country of the month, Russia which
every class helped and we all created
an exhibition. They loved the costumes.
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Aras and Ada are colouring Christmas
stockings. They loved the colours and were
excited for the new year.

Mevsim and Özra are helping to create fruit
and vegetables for the new topic at the
moment. They loved the giant strawberry.

Yankı and Alp are posing in front of the
arts and crafts. All classes
prepared for the country of the month
activity, for India. They had so much
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CHOPIN 3 YAŞ
Güzel Çocuklarım,
Heyecan ile başladığımız bir dönemi daha geride bıraktık.
Sizlerle birlikte yeni bilgiler edinip, güzel anılar biriktirmek
çok keyifliydi. Soru sormaktan, araştırmaktan, yeni bilgiler
edinmekten sakın vazgeçmeyin. Unutmayın başarı sizin
güzel yüreğinizde ve hayallerinizde saklı. Hayallerinizi
gerçekleştirmekten asla vazgeçmeyin. İleriki dönemlerde
başarı, sağlık ve mutluluk hep sizinle olsun. Hepinizi çok
seviyorum.

Aliye
KANARA

It has been a remarkable journey with you all.
I wish you all a very bright and colourful future.
Being able to see you all progress day by day
made be feel so honoured and proud to be
your teacher. May you all be successful and
happy in life. May your future always shine as
the stars you all are.

Miss Emily

Aral
TUĞCAN

Bayramhan
GÜVEN

Cesur Ege
DENEREL

Esmira
SARIBAŞ

Esra
AYDIN

Gece Nefes
AKIN

Güneş
CABACABA

Hüseyin
YAVAŞOĞLU

Mustafa
YÜKSEKBAŞ

1

Tülay
KARTAL

Yara
ABDALRAHMAN
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Eğer bir renk olsaydın hangi renk
olurdun? Neden?
Esra Aydın: Sarı. Sarıyı seviyorum. Sarı

What’s your favourite sport?
Bayramhan Güven: Football.
Aral Tuğcan: Basketball.

çok tatlı.
Hüseyin Yavaşoğlu: Mavi. Çünkü en

Yara Abdalrahman: Basketball.

güzel renk ve ben beğeniyorum.

Şu an bir uçakta olsaydın nereye
gitmek isterdin? Neden?
Esmira Sarıbaş: Anneanneme. Çünkü çok
özlüyorum.
Güneş Cabacaba: Denize gitmek isterdim.
Çünkü yüzmek isterim.
Gece Nefes Akın: Parka ve markete. Çünkü
biz hep annemle gideriz.

They are preparing a colourful tree for New
Year.
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They had fun mixing different colours of paint.
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CHOPIN

They are preparing pencil pots.

They had fun tearing and
sticking their favourite colour.

They are trying to pick up
worms and put them into a
cup.

1

They enjoyed tearing and
sticking on colourful paper.

They enjoyed themselves so
much playing a game.

They were so happy and
loved the game so much.

They had so much fun hand
painting a rainbow.

They are colouring and
painting with a fork to make a
lion's face.
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HANDEL 3 YAŞ
Sevgili Öğrencilerim,
Bundan sonraki eğitim hayatınızda, benim size vermeye çalıştığım
bilgi ve değerler umarım size tüm hayatınız boyunca yol gösterir.
Ne kadar başarılı olabileceğinizi ben gördüm. Sadece çaba sarf
etmekten vazgeçmeyiniz. Yeter ki kendinize güvenin ve gayret edin.
Bütün bir yıl boyunca birlikte güldük, birlikte üzüldük. Büyüdünüz ve
artık başka bir sınıfa başlayacaksınız. Minicik kalbinizde yer almak,
hayatınızın en güzel zamanına şahit olmak benim için tarifsiz bir
heyecandı. Dilerim güzel yüzünüz hep güler, sizleri çok seviyorum.

Melek
YALIK
“School is important but so is your health.
Take care of yourself and each other (from a
safe distance of course). And, no matter
what happened this year, be proud of
yourself, your resilience, and your ability to
adapt to extreme circumstances. I am proud
of each and every one of you.”

Mr Simon

Ayad
AHMAD

Ela
DAĞER

Servet
KANATLI
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Hasan
VAİZ

Su
AĞINLI
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HANDEL
Bir yol olsan kime giden bir yol olurdun?
Hasan Vaiz: Anneanneme.

Servet Kanatlı: Benim yumuşak bir anneme giderdim.

Ela Dağer: Duruya.

What’s your favourite colour?
Servet: Pink.

Hasan: Yellow.

Uzaya gitseydin ne yapmak isterdin?
Hasan Vaiz: Motor ile gezmek isterdim.

Servet Kanatlı: Uzayda dans etmek isterdim.

Ela Dağer: Boyama.

Çok büyük bir resim yapmak istiyorsun ama
o kadar büyük kağıt yok nereye yapardın?
Hasan Vaiz: Duvara.

Servet Kanatlı: Tahtaya yapardım.

Ela Dağer: Duvara.

1
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HANDEL

Paint on the lion's hair with a fork
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MOZART 3 YAŞ
Sevgili Yavrularım,
Benim güler yüzlü, parlayan yıldızlarım. Minik
kalplerinizde yer almak ve her birinizle ayrı
hikayeler oluşturmaktan çok mutluyum. Sizler
yolunuza devam ederken ben hep sizi izliyor ve
sizinle gurur duyuyor olacağım. Yıldızınız her
zaman parlasın, başarı peşinizi hiç bırakmasın.
Yolunuz açık olsun. Sizi her zaman çok
seveceğim.

Ayşen
AVCANOK

You are all my little stars, it was a pleasure
teaching you and getting to know
you all this year. You all have such wonderful,
special personalities that bright up
my day every day. I want to thank you all for
making this year so enjoyable. Keep
shining and making us proud of you all. Love
you all so much.

Miss Sally

1

Almira
ÇELİK

Ares
ARHUN

Arian
KHALILAZAR

Doğa
KAŞOT

Havva Yazgı
KARAKURT

Hazar İz
YAVUZ

Hazal
GELEN

Hazel
PAŞA

Larin
ZABİTOĞLU

Mustafa Ayaz
AYKIÇ

Su
GENÇAYLI

Toprak
CANDANAL
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MOZART
Şuan yanında kimin olmasını isterdin?
Neden?
Doğa Kaşot: Abilerim İso ve Ege’yi isterim.
Çünkü onları çok seviyorum.
Hazel Paşa: Yanımda arkadaşım Mustafa’nın

What's your favourite season?
Hazal: Summer.
Mustafa: Winter.
Arian: Spring.
Havva Yazgı: Summer.

olmasını isterdim. Çünkü onu çok seviyorum.

Evindeki hangi odayı daha çok
seviyorsun? Neden?

Gökyüzü neden mavidir? Peki sen
hangi renk olmasını isterdin?

Su Gençaylı: Oyun odamı çok seviyorum.

Ares Arhun: Gükyüzü blue’dur. Colourfull

Çünkü bütün oyuncaklarım orada.

olsun isterdim.

Hazar İz Yavuz: Kendi yatak odamı

Almira Çelik: Çünkü güneş var. Ben pembe

seviyorum. Çünkü duvarlar rengarenk ve

renk olmasını isterdim.

duvarımda gökkuşağı var. Orda oyuncak
çadırım var oyunlar oynuyorum,
pijama partisi yapıyorum.

Here we are also sitting on a traditional Northern
Cyprus Donkey that one of the classes created.
We are very happy.
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We are posing on a traditional Northern Cyprus
Donkey for North Cyprus month. We were very
excited to take a picture and sit on the donkey.
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MOZART

We were very excited to come to school in our Halloween
costumes. We had so much fun playing games in class too.

We are posing in front of our World Animal
Protection day. We loved learning about
animals.

Here we are painting lions
using a fork. We loved doing
this arts and crafts.

We loved colouring in our
rainbow worksheets in class.

We really enjoyed the Russia Month. Here we are
posing in an arts and crafts that one of the classes
did.

We loved our Super
Safari books. We
really enjoyed tracing
different lines.

We painted our own goldfish in a
bag for our weekly arts and crafts.
We all enjoyed using paint.
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SCHUBERT 3 YAŞ
Miniklerim,
Anaokul yaşantınızın ilk adımına
başladınız ve devam edeceğiniz bu
yolda ilk öğretmeniniz olarak sizlere
ömür boyu başarılar diliyorum. Güzel
gülüşünüzle hep gülümseyin…

Ülfet
KIRMA
“School is important but so is your health.
Take care of yourself and each other (from a
safe distance of course). And, no matter
what happened this year, be proud of
yourself, your resilience, and your ability to
adapt to extreme circumstances. I am proud
of each and every one of you.”

Mr Simon

Ariyana
SAFAVİ

Arya
UĞURAL

Defne
UYSAL
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Ateş
KORALTAN

Marin
ÖZGEÇ

Celal Alp
ARKOÇ

Okyanus
AMCAOĞLU

YAKIN DOĞU OKUL ÖNCESİ

2020 - 2021

1996

SCHUBERT
Bir eşya olsaydın hangi eşya olmak isterdin neden?
Ateş Koraltan: Kalem. Çünkü bir şeyler yazılır.
Ariyana Safavi: Balon. Çünkü yükselebilir ve alçalabilir.
Celal Arkoç: Kıyafet. Çünkü onu isterdim.
Arya Uğural: Pony. Çünkü onu çok severim.
Marin Özgeç: Çekiç. Çünkü çekici çok severim.
Okyanus Amcaoğlu: Masa. Çünkü üzerinde eşya olsun diye.
Defne Uysal: Boya. Onlar defterlere göre.
.

Kayan bir yıldızsın ve
kayarken neler görüyorsun?
Ateş Koraltan: Ay.
Ariyana Safavi: Bulut.
Celal Arkoç: Kalem.
Arya Uğural: Ay dede.
Marin Özgeç: Ay dede.

What’s your favourite colour?
Celal: Blue.
Okyanus: Blue.
Defne: Pink.
Ates: Green.
Arya: Red.
Ariyana: Pink.

Okyanus Amcaoğlu: Diğer yıldızları.
Defne Uysal: Ay dede.

Denizde yaşayan bir hayvan olsaydın hangi hayvan
olmak isterdin? Neden?
Ateş Koraltan: Köpek balığı. Çünkü balık yiyecem.
Ariyana Safavi: Balık. Çünkü renklidirler.
Celal Arkoç: Balık. Çünkü balık yiyecem.
Arya Uğural: Balina. Çünkü yüzmek için.
Marin Özgeç: Köpek balığı. Çünkü köpek balığını çok
severdim.
Okyanus Amcaoğlu: Yunus. Çünkü yunusları çok severim.
Defne Uysal: Balina. Çünkü balinaları çok severim.

1
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Tear and stick our favourite colour.

Paint on the lion's hair with a fork.
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VIVALDI 3 YAŞ
Sevgili Biricik Çocuklarım,
Birlikte hiç unutulmayacak çok güzel anılar biriktirdik. Anaokul
hayatınızın ilk adımını başarı ile tamamladınız. Başarı ile devam
edeceğinize inandığım eğitim yolunda mutluluk, huzur, sevgi,
başarı hep sizler ile birlikte olsun güzel yavrularım. Sizler
dünyanın en büyük saadetisiniz. Benim her biri çok değerli
Vivaldi sınıfım sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Hepinizi çok
seviyorum ve kocaman kocaman kalpler gönderiyorum. Hepinizi
sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum.

Cemile
ARAP
Dear Vivaldi Class, being your teacher has
been a great pleasure.I feel
very happy and lucky to be given the
opportunity of teaching you all. Seeing you
progress and shine daily was so satisfying.
You are all my little stars who will keep on
shining. I love each and every one of you.

Miss Emma

Azra
BAŞARANLAR

Rüzgar
SOYER

1

Çınar
ÇELİK

Tolga
SAYGILI

Defne
OZAN

Deniz
KOR

Türkay Ares
ÖZTÜRKLER
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En mutlu renk hangi renktir? Onu
mutlu eden nedir?

What’s your favourite food?

Defne Ozan: Pembe, annemin beni

Azra Başaranlar: Potato.

öpmesi.

Çınar Celik: Pasta.
Rüzgar Soyer: Rice.

Bir oyuncak olmak istesen hangi
oyuncak olurdun? Neden ?
Türkay Ares Öztürkler: İtfaiyeci
dondurmacı olmak isterdim, çünkü yangını

Bir süper gücün olsaydı ne olmasını
isterdin ? neden?

söndürdükten sonra çocukları mutlu

Deniz Kor: Uçmak isterdim, çünkü süper

etmek için dondurma veririm.

kahramanlar hep uçar.

Rüzgar Soyer: Lego, çünkü rengarenk
oldukları için lego olmak isterim.

We were very excited to receive presents on
New Year's Day.
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We enjoyed sticking windows and tyres on our
buses.
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VIVALDI

We fingerprinted our fish bags.

We had fun colouring our russion dolls.

1

We finger painted our sheep's wool.

We had fun using a fork to do our lions hair.
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DA VINCI 4 YAŞ
Sevgili Öğrencilerim,
Beni hep güler yüzle karşıladığınız gibi
hayatınız boyunca önünüze çıkan her
engeli de güler yüzle aşmanızı dilerim.
Sizlerle tanıştığım için çok mutluyum.
Hepiniz çok kıymetlisiniz. Sağlık, başarı
ve mutluluk peşinizi bırakmasın. Sizleri
çok seviyorum!

Sedef
UZUNOĞLULARI

Dear class Da Vinci,
Our time together has come to an end. Whether
online or in the classroom I have enjoyed getting to
know you all. I have enjoyed teaching you and
watching your progression and development. I am
proud of the progress you have made during these
difficult times and look forward to seeing you all
again in the new school year. Miss. Suzie loves you
all very much! Enjoy your summer with your families.

Miss Suzie

Alen
MALEK

Ayaz Ali
ÜNKAT

Daren
ŞENBAYRAK

Emir
AKYÖN

Halil Efe
KARGIN

Hazem
ERMANLI

Hira Nur
GÜRKAN

Melin
GİRGİN

Nil
MAMMADOV

Niyazi
AKÇIN

Su Bade
KOREL
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Suat İrfan
GÜNSEL

Ümit Mehmet
TEZEL

Yara
EZBEKİ
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Bir kuş gibi uçabilseydin, nereye uçmak isterdin? Neden?
Ayaz Ali Ünkat: Ayşe neneme; çünkü Ayşe nenem beni çok özlüyor.
Suat İrfan Günsel: Uzay’a gitmek isterdim. Çünkü hiç gitmedim.
Niyazi Akçın: Karlara uçmak isterim. Çünkü karları çok severim. Kar topu oynayıp kardan adam
yapmayı severim.
Melin Girgin: Uğur böceklerinin yanına uçardım ve onlarla oynardım. Bulutların arasına giderdim.
Yağmur oluşumuna gidip su içerdim ve şimşek oluşumunu izlerdim.
Su Bade Korel: Londra’ya gitmek isterdim. Çünkü çok seviyorum.
Emir Akyön: Amerika’ya dayımın yanına gitmek isterim. Çünkü onu çok özledim ve evinde
oyuncaklar oynamak isterim.

What is your favourite vegetable?
Alen Malek: Cucumber.
Nil Mammadov: Potatoes.
Hira Nur Gürkan: Tomato.
Daren Şenbayrak: Cucumber.
Hazem Ermanlı: Potatoes.
Halil Efe Kargın: Carrots.

We had lots of fun playing games and doing
crafts on Activity day.

1

We made and milked a cow while learning
about farm animals.
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Father Christmas came to visit at New Year
and gave us presents.

While learning about India we made tigers.

We made this London bus while learning
about England.

We all dressed up to celebrate Halloween.
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Değerli Çocuklarım,
Sizlerle birlikte güzel bir yılı tamamladık. Yaşadığımız bu pandemi döneminde okulda
ve online derslerimizde hem eğlendik, hem de öğrendik. Çok kıymetli bir değer olan
Doğan Cüceloğlu’nun bir sözü vardır. “Bir öğretmen sınıfa girer ve öğrencileri ile göz
göze gelir. İşte o zaman gönül bağıda birleşir ve eğitimde o zaman başlar”. Sizlerle
tanıştığım için çok mutluyum. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Sizler için dileğim her zaman
sağlıklı ve mutlu olmanızdır. Başarıya giden yolda hiç durmadan koşmanızdır.
Sevgilerimle, Sizleri çok seven öğretmeniniz Emine Trahonlu
My precious children,

Emine
TRAHONLU

You are all very special and very dear to
me, you should know how I loved being
your teacher and how fast the year went
by! We did a lot of special things- we learnt,
we laughed, we cared. I will always
remember you and all the fun we shared.
You are all very special! Just because you
are you. I will miss you all dearly.

Miss Isabel

Aden Özker
YARATAN

Aral Ali
ÜSTÜNEL

Ayda
KÜRŞAD

Heves
SOYDAN

Hüseyin Aras
ÇANAKÇI

İnci
YORUCU

Kumsal
BAYSALHAN

Larin
IŞIK

Nefes
SOYDAN

Oğuz
FASLI

Pera
ERSOY

1

Selin
IŞIKGÜN

Suzan
HÜRKOL

Zara
ÖZPOLİLİ
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Elinde sihirli bir fırça olsa ne çizerdin?
Hüseyin Aras Çanakçı: Çiçekler, ağaçlar, toprak ve yeşillik çizerdim.
Suzan Hürkol: Bir sürü Unicorn çizerdim.
Kumsal Baysalhan: Makyaj eşyası, Ailemi, Barbie, barbienin arabası, lol bebek çizerdim.
Ayda Kürşad: Simli gökkuşağı ve unicorn çizerdim.
Selin Işıkgün: Prenses çizerdim.

Who is your superhero? Why?
Aral Ali Üstünel: My superhero is my spiderman. I like
spiders.
İnci Yorucu: My superhero is my mum.
Aden Özker Yaratan: My superhero is my mummy
because I love my mummy.
Heves Soydan: My superhero is Ayda because she is my
love.
Nefes Soydan: My superhero is Ayda.

Dressing up with our favourite costumes for
Halloween was so much fun.
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We celebrated new year with games and a visit from
Santa.
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World animal protection day. Love and care for
animals.

We learned about England and made an
England flag and painted a red bus.

National country
India.

Learning English is so much
fun with lots of different
games and activities.

1

Fruit Salad with our favourite
fruits.
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Dear Frida Class,

Sevgili Minik Kalplerim,

I was so happy to be your teacher
this year. We had so much fun and
each of you made me the proudest
teacher. We learnt so many things
together and I enjoyed every
moment. Every one of you is very
special for me and I will miss you
so much. Love you all.

Kalpleriniz gibi şansınız
da güzel olsun.
İçinizdeki çocuk hiç
büyümesin. Hepiniz
benim için değerli ve
özelsiniz. Sizi
seviyorum.

Mükerrem
MODA

Miss Lisa

Araz
MAHAN

Güner
Hamide Lena
ARNAVUTOĞLU MERTKAYA

Mehmet
ORDU

Serpil
ÇELEBİ
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Mirza
GÜLER

Rüzgar
AKIN

Uraz
KALMAZ

Lina
DEMİRTAŞ

Sarp
KORDAL

Zehra Azra
EREK
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Bulutları boyayabilseydin hangi renge boyardın? Neden?
Mirza Güler: Maviye, maviyi severim.
Serpil Çelebi: Pembe. En sevdiğim renk öyle.
Rüzgar Akın: Mavi. Çünkü en çok mavi rengini seviyorum.
Uraz Kalmaz: Ten rengi. Çünkü ten rengi olsun diye.
Zehra Azra Erek: Pembeye. Çünkü pembeyi çok seviyorum. Yağmur yağdığında pembe renk
gökkuşağı olduğunu düşündüm. Pembe bulut pamuk şekerine benzettiğim için bulutları da o
renge boyardım.
Hamide Lena Mertkaya: En sevdiğim renk Morla boyardım. Çocuklara yardıma gitsin diye. Kötü
insanlara yağmur yağdıracak. Çocuklara da çilekler, yemekler dağıtacak.

What’s your favourite animal? What color is it?
Sarp Kordal: Tiger. Black and orange.
Araz Mahan: Fish. Black.
Mehmet Ordu: Elephant. Grey.
Lina Demirtaş: Cat. Pink.
Güner Arnavutoğlu: Zebra. Black and White.

We learned about farm animals and milked our
cow.

1

We played station games and practiced
phonics.
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We all
dressed up
for
Halloween.

We learned about North Cyprus and brought in
traditional items.

We learned about India. We did our Indian
Elephants and had a lot of fun.
We learned about England and made our
London Bus.
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Canım Çocuklarım,
Sizleri yaşadıkça bu mesleği seçerken hissettiğim duyguların doğruluğunu tattım. Yıl
boyunca birlikte oyunlar oynadık, şarkılar söyledik, kahkahalar attık, bilginize bilgi
kattık. Paylaşmayı öğrendik, birlikte resimler yaptık. Ayrı kaldığımız günlerde bile hiç
pes etmeden azimle hep birlikte çalıştık, başardık ve bir senenin sonuna geldik. İyiki
Michelangelo sınıfı öğrencilerini tanıdım. İyiki sizlerin öğretmeni oldum. Yüzünüzden
gülücükler, kalbinizden sevgi ve merhamet eksik olmasın. Sizi daima sevecek olan
öğretmeniniz…

Derya
SADRAZAM

Dear Michelangelo Class,
It has been a joy and pleasure teaching all of you
this year. Sometimes we met on computer
screens, sometimes we met face to face.
Whatever the conditions, I loved teaching you
and learning from you. Thank you for making my
life so much brighter. It has been a joy watching
you all grow. Good luck for the future. Love you
all, Miss Nancy.

Miss Nancy

Aybars Baran
ERDOĞAN

Can
GÜNSEL

Fuat
TOPALOĞLU

Elay
TAŞPINAR

İpek
CEYLAN

Ramadan Kayan
ÇELEBİ

Eymen
Fahri
ÇOLAKOĞLU ASVAROĞLU

Kumsal
GARİP

Tolgahan
GİRAY

Merin
ATİK

Yaz
YARMAN
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Eğer kendine ait bir ülken olsaydı adı ne olurdu? Neden?
İpek Ceylan: Elif ülkesi. Çünkü ben elif ismini çok seviyorum.
Ramadan K. Çelebi: Arkadaş ülkesi. Çünkü arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlarla oyun oynardım.
Can Günsel: Can deniz ülkesi olurdu. Çünkü denizi çok severim.
Merin Atik: Merin’in dünyası olurdu. Çünkü kendime ait meyvelerle ve dondurmalarla dolu olacak.
Bol bol karpuz ve buzlu dondurmalar olacaktı.
Yaz Yarman: Yaz ülkesi. Çünkü benim adım yaz.
Kumsal Garip: Adı unicorn olurdu. Çünkü unicornları çok seviyorum.

Which animal would you like to be? Why?
Elay Taşpınar : I would like to be a chicken because they have wings and they
can fly.
İpek Ceylan : I would like to be a rabbit because I love to eat carrots.
Aybars Baran Erdoğan: I would like to be a bird because flying is amazing.
Eymen Çolakoğlu: I would like to be a cow because milk is so good.
Fuat Topaloğlu: I would like to be a brown fish because I would like to explore
the sea. I love the colour brown.
Fahri Asvaroğlu: I would like to be an eagle because I could fly high and go to
space.

We are starting to read and write. We had lots
of fun while learning phonics on activity day.
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We made and milked a cow when learning
about farm animals.
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When we learned
about London, we
made
Buckhingham
Palace, one of the
most important
places in the
London.

We used apples
while learnig
whole and half.

We designed
plates with
rangoli art for our
India Month.

We made Santa Clauses for our
new year's activity.

1
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Sevgili Öğrencilerim,
Büyüyüp geriye baktığınızda her zaman sizinle
gurur duyan bir öğretmen göreceksiniz.
Hayatınız boyunca kendinize güvenmekten,
sorgulamaktan ve denemekten asla vaz
geçmeyin. Gökyüzündeki yıldızlar gibi pırıl pırıl
bir gelecek sizlerin olsun. Sizleri çok seven
öğretmeniniz...

Semra
İNCESUN

My Dear Monet class, it was wonderful being
your teacher. We had so much fun together.
Seeing you all learn and improve made me
feel so happy and proud. All of you are very
special for me. Always believe in yourselves
and try hard. Now it’s time to say goodbye.
Our year has come to an end, I love you all
very much and I hope the future will bring you
happiness and success. Love Miss Sophie xx

Miss Sophie
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Arel
KAŞER

Asil
NÜFAL

Cemile
ÖZSEZER

Ecem
KORUER

Esila
KORUROĞLU

Hirasu
ATEŞ

İpar
SARI

Melisa
ÖZENTÜRK

Öktaş Kemal
TEKAKPINAR

Rifat
ÖZTEZER

Sahil
ERZEYBEK

Tuğra
TURAN
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Sihirli değneğin olsaydı Dünyamızda neyi veya neleri değiştirmek isterdin?
Hirasu Ateş: Bizim oyuncaklarımızı değiştirirdim.
Ecem Koruer: Covid bitsin okula gideyim ve oyun salonları açılsın isterdim.
Tuğra Turan: Sihirli değneğim olsaydı birçok çikolata getirmek isterdim. Dünyamızdaki güneşin
rengini mavi yapmak isterdim.

If you were a rainbow, which colours would you
want to be?
İpar Sarı: Pink and purple.
Sahil Erzeybek: Red and yellow.
Arel Kaşer: Blue and green.
Melisa Özentürk: Purple and pink.
Esila Koruroğlu: Yellow and pink.
Asil Nüfal: Red, blue, purple.

Büyümek mi istersin, yoksa hep çocuk kalmak mı?
Cemile Özsezer: Büyümek isterdim doktor olup çocukları iyileştirmek için.
Öktaş Kemal Tekakpınar: Büyümek istiyorum çünkü araba sürmek istiyorum.
Rifat Öztezer: Çocuk kalmak isterim. Çünkü çocuklar oyuncak oynar.

Our topic was farm animals. We had so much fun
making and milking our cow.

1

Our New Year's activity. We made Santa Claus out
of paper plates.
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It was our England
month we had lots
of fun and went on
the London
bus.ole and half.

We were all feeling awesome from our Halloween party; Happy Halloween.
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Mürüvet
EL DANAF

Sevgili Öğrencilerim,

Dear Picasso Class,

Sizlerle çok mutlu bir yıl
geçirdim. Her biriniz benim
için çok değerlisiniz.
Sizlerle birlikte öğrendik,
çalıştık, oynadık, güldük.
En güzeli de sınıfımıza
mutlu ve koşarak
gelmenizdi. Sizleri çok
seviyorum, sevgilerimle..

I am so proud I was your
teacher. We have shared a
lovely year together, we have
worked so hard and had so
much fun. It has been wonderful
watching you learn and grow.
Please always remember that if
you put your mind to it, there’s
nothing you can’t do. Always
work hard like I know you can.
You will always have a special
place within my heart!

Miss Zoe

Love,
Miss Zoe

1

Aras
GÜMÜŞEL

Ayşe
AKSU

Azra
NAZLI

Deniz Andrei
İNÖNÜ

Era
ERÇAĞ

Eyyüp Kağan
KOÇÇAT

Laren
ÖZGÜRER

Mehmet
SERHOŞ

Melis
ORDU

Meral
VADİLİLİ

Mustafa
YALÇICI

Su
IŞIK

Uzay
KORDAL

Yılmaz
ERKUTRET
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Aşçı olsaydın hangi yemeği yapardın?
Uzay Kordal: PİLAV çünkü çok severim.
Laren Özgürer: PASTA ve DONDURMA yapardım.
Melis Ordu: HELLİMLİ YUMURTA ve OMLET yapardım. Çünkü yumurtayı seviyorum.
Eyyüp Kağan Koççat: MAKARINA yapardım çünkü çok lezzetli.

If you were a balloon where would you fly to?
Yılmaz Erkutret: Sky.
Mustafa Yalçıcı: Park.
Meral Vadilili: Holiday.
Deniz Andrei İnönü: Sun.

If you were a balloon what colour would you want to be?
Era Erçağ: Pink.
Azra Nazlı: Blue.
Ayşe Aksu: Purple.

We worked as a group and completed class
projects.
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We had fun learning how to count and recognise
numbers.
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We had fun showing and talking about our
favourite fruits.

We had a lot of fun making a fire place for our
New Year's activity.

We enjoyed learning about London and seeing other class projects.

1
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Sevgili Öğrencilerim,

My Dear Raffaello class,

Sizleri tanığım için
kendimi çok şanslı
hissediyorum. İnandığınız
yolda her zaman daha
büyük başarılarla emin
adımlarla ilerlemenizi
temenni ediyorum.

I was so lucky to have been your
teacher this year. I have watched
you work, learn and grow so
much and I am very proud of you.
My wish for you is that you see
the light in this world, ın yourself
and in others. I see the light in
you. Keep shining. Good luck for
the future and don’t forget that
Miss Shelly loves you dearly.

Sizleri çok seviyorum.

Biriz
GAVANİ
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Miss Shelly

Armin Rüzgar
AKALIN

Aybars Efe
GÜNGÖR

Derin
HÜRBEN

Hasan Alp
ATILGAN

Hayal Şafak
UZUN

İz Nur
ADAL

Jale
YILDIRMBORA

Mila
ÖZKİN

Rüzgar
AMCAOĞLU
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Deniz altında yaşayabilseydin hangi hayvanla arkadaş olmak isterdin? Neden?
Armin Rüzgar Akalın: Deniz altında yaşayabilseydim yunus olmak isterdim; Çünkü yunusu çok
seviyorum.
Aybars Efe Güngör: Köpek balığı olmak isterdim. Büyük olduğu ve sivri dişleri olduğu için.
Hasan Alp Atılgan: Köpek balığı olmak isterdim; Çünkü köpek balıkları hızlı yüzdüğü için, kılınç
balığı da olmak isterdim burunları sivri burnu olduğu için.
Mila Özkin: Balık olmak istiyorum. Balıkları çok severim.

If you were a flower, what colour would you want to be?
Hayal Şafak Uzun: Pink, white, purple and red.

Derin Hürben: Pink, yellow and blue.

Jale Yıldırımbora: Pink, blue, white and red.

Rüzgar Amcaoğlu: Colourful.

Happy New Year
We learnt about New year and celebrated it with joy.

1

We learnt about animals in our lesson.
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Halloween
We had a Halloween party and played fun games.

Animal Protection Day
We love animals.
We care for them and we protect them.
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Sevgili Çocuklarım,
Hayatınızda atılan ilk adımlar hem çok önemli hem
de çok heyecanlı oluyor. Sizler çok şanslı
bireylersiniz çünkü çocuksunuz. Her zaman
kendinizi sevin ve kendinize güvenin. Hak ettiğiniz
tüm güzellikler ömrünüz boyunca hep sizinle
olsun. Güzel kalpleriniz hep başarı ile dolsun.
Sizleri çok seviyorum..
Dear Rubens Class,

Arzu
DESTEBANOĞULLARI

A year of school has passed but by far it is not
your last. You all tried your best and made me
proud. I will miss our time together but memories
will last forever. It is time to move on so you can
grow and show the world what you now know. My
wish for you all is that you see the light in this
world, in yourself and in others. I see the light in
you! I hope your future years bring you all happy
smiles and all good things.

Miss Katie

Ahmet Asrın
NAZLI

Armin Aysen
ANILIR

Arven
NALCIOĞLU

Ayaz
MODA

Ayşegül
APLAK

Burçağ Dora
KARADEMİR

Çağ
ERÇAĞ

Gülfer
YILDIRIMBORA

Mustafa
AZİZOĞLU

1

Love Miss Katie

Su
ULUPINAR

Yaşar
ZENGİNSES
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Bebekler neden ağlar?
Ayşegül Aplak: Annelerini istedikleri için.
Ahmet Asrın Nazlı: Süt istedikleri için.
Yaşar Zenginses: Yemek istedikleri için.

What would you name your boat if you had one?
Mustafa Azizoğlu: I would name it Dog.
Gülfer Yıldırımbora: I would name it Mickey Mouse.
Çağ Erçağ: I would name it Chikop.
Ayaz Moda: I would name it Ninja.

We made a toy box out of a shoe box.
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We all dressed up to celebrate Halloween.
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We learnt about North Cyprus and its traditions.

We made and milked a cow while learning about farm animals.

1
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My dear Titian class, I am glad I
was your teacher, I have come to
love you all so much. I cannot
believe the end is here and I don’t
want to see you go. Remember
all the fun we had in all the things
we did. But most of all remember
you are such VERY special
children!

Benim Güler Yüzlü, Neşeli
Yavrularım,

Laden
DİLEKKAYA

O tertemiz yüreklerinize
dokunabildiysem ne mutlu
bana. Hayatınız boyunca
tüm güzellikler ve başarılar
sizlerle olsun. Hayalleriniz
gerçek, yolunuz hep açık
olsun. Sizleri çok
seviyorum.

Bade
KOCAGÖZ

Love, Miss Ruby

Miss Ruby

Enis
Cankud Kemal
Güney
CUMHUR ÇANAKKALELİ SERİNYÜREK

Hasan
AK

Hasan Ege
ÖZGÜÇ

İbrahim
ÖZENGİN

İz
KÜSKÜ

Mehmet
ÇAKICI

Melay
SEVİNÇ

Mira
KADAM

Serdar Ali
GAYIR

Sude Naz
DÖNMEZ
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Ahtapot gibi sekiz kolun olsa ne yapardın?
Cankud Kemal Cumhur: 8 tane kolum olsaydı beni ahtapot gibi yerlerdi ve
kötü insanlara mürekkep sıkardım.
İbrahim Özengin: Herkese sarılırdım.
Güney Serinyürek: Oyuncaklarımı ve odamı temizlerdim.
Sude Naz Dönmez: Karaya çıkardım.
Enis Çanakkaleli: İnsanları yakalardım.
Mehmet Çakıcı: Çok severdim.

What do you want to be when you grow up? Why?
Mira Kadam : Actress. Because I want to make everybody smile.
Hasan Ak: Pilot. I want to fly.
Serdar Ali Gayır: Inventor. To create a robot.
İz Küskü: Chef. I like cooking.
Bade Kocagöz: Child doctor. I like babies.
Hasan Ege Özgüç: Police officer. To chase the criminals.

Our Halloween Day. We had wonderful a time!
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Father Christmas came to visit at New Year
and gave us presents.

We prepared the queen's guard for our England month.
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Sevgili Çocuklarım,
İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı bir yılı tam olarak birlikte tamamlayamasakta,
minicik kalplerinizde yer almak, hayatınızın en güzel zamanlarına şahit olmak benim için
tarifsiz bir heyecandı. Sizlerle olduğum her gün ayrı bir bilgi, tecrübe ve güzel enerjilerle
doluydu. Hayatınız boyunca tüm güzellikler ve başarılar sizlerle olsun. Hayalleriniz
gerçek, yolunuz hep açık olsun. Sizleri seviyorum.

Dervişe
SEKİZLER

Dear Van Gogh class,
The last day of school.... The closing of one door and the
opening of another. I want to thank each and everyone of
you for all the warmth, the memories and the learning that
we have shared this school year. I just want to say thank
you! For when I teach, I also learn. This past year we have
grown together. A little bit of each of you will always be
with me. Always aim to be the best that you can be! Miss
Amy loves you dearly.

Miss Amy

Ahmet
UZUNAHMET

Ahmet
YAĞCI

Arman
ERDEM

Arya
ÖZÇELİK

Ayaz
YORGANCI

Defne
KARADENİZ

Hakan
AKBIÇAK

Kuzey
AYALI

Mehmet
DOĞRU

Rezan
ERBULUT

Sabeen
EZBEKİ

1

Taylan Mehmet
GÜL
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Eğer bir hayvan olsaydın ne olmak isterdin? Neden?
Arya Özçelik: Tavşan ya da kedi olmak isterdim. Çünkü onlar yumuşacık ve
çok seviyorum o tür hayvanları.
Arman Erdem: Köpek olmak isterdim. Çünkü köpekleri çok severim.
Hakan Akbıçak: Köpek olmak isterdim. Tarlalarda koşmak için. Kelebek olmak
isterdim. Uçabilmek için.
Ahmet Yağcı: Kertenkele olmak istiyorum. Çünkü her yere tırmanıyor.
Ahmet Uzunahmet: Timsah olmak isterdim. Çünkü rengi çok güzel ve suda
yüzerler, bende yüzmeyi çok severim.
Rezan Erbulut: Pofuduk köpek olmak istiyorum. Çünkü çok severim.

What is your favorite season? Why?
Kuzey Ayalı: Summer, because I have a new boat and I want to take it to
the beach.
Ayaz Yorgancı: I like summer because the weather is nice and hot.
Taylan Mehmet Gül: My favorite season is summer because we go to the
beach and play with the sand and swim in the sea, and I like to eat an icecream.
Defne Karadeniz: Summer because, I enjoy going to the pool.
Mehmet Doğru: Summer, because I can eat an ice-cream.

We learnt about farm animals and milked our cow.
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Enjoying arts and crafts and learning at the same
time.
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Learning about England in the big red bus.

We decorated our door and celebrated
Halloween.

1

We used shapes to make rockets.

Celebrating New Years and made Santa Plates.
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Meltem
ABBASOĞLU

Sevgili Çocuklarım,

Dear Vermeers class,

Dünyadaki en şanslı bireyler
sizlersiniz, çünkü çocuksunuz.
Filizlenmeye yeni başlamış
tohumsunuz, doğanın tüm
renklerisiniz, dünyanın en
kutsal varlıklarısınız. Şansınız,
mutluluğunuz, başarınız gün
ışığı gibi her zaman yanınızda
olsun, hiç eksilmesin. Sizleri
çok seviyorum!

It has been a year of new
experiences and changes.
We've had great times and we
all have amazing memories. I
want to thank you all for the
fantastic year together. We did
a great job overcoming the
obstacles we faced. I love you
all and wish you all the best in
the future. Eddie.

Ahmet Arda
ÖZTÜRK

Çınar
BELGE

Fikri Ali
KATİPOĞLU

Esin
KEBAPÇIOĞLU

Fitnet
ÇAKIR

Mavi
OSKAY

Mr. Eddie

Eylül
UZAL

Hiranur
Kutsal
YERLİKAYA TOKATLIOĞLU

Mehmet
NAŞİT

Mehmet
YORGANCIOĞLU

Rüzgar
Robin
PİRİNÇÇİOĞLU DERLEYEN
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Fatma Naz
ÖZTÜRK
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Seni en çok ne mutlu eder?
Mavi Oskay: Denize gitmek ve yere süt düşürmek.
Çınar Belge: Sulu boya yapmak ve okula gitmek.
Kutsal Tokatlıoğlu: Köpeklerimle oyun oynamak.
Fikri Ali Katipoğlu: Arkadaşım Fitnet.
Robin Pirinççioğlu: Hayvanları çok seviyorum ve aslan olmak beni çok mutlu
ediyor.
Ahmet Arda Öztürk: Böğürtlenli dondurma ve yavru köpekler.
Fatma Naz Öztürk: Yavru kediler.

What is your favourite fruit?
Esin Kebapçıoğlu: I like watermelon.
Fitnet Çakır: I like watermelon.
Rüzgar Derleyen: Banana.
Mehmet Yorgancıoğlu: Banana.
Mehmet Naşit: I like strawberries.
Eylül Uzal: Strawberries.
Hiranur Yerlikaya: I like Kiwi.

We made Candy Canes for New Year.
We made cards for Mother's day.

1
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Our topic was farm animals, we made a cow
and milked it.

We dressed up to celebrate Halloween.

We made Pigs when learning about
farm animals.
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Learning Phonics.

World Animal Protection Day.

Learning whole and half.
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Sevgili Archimedes Sınıfım,
Bu yıl sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Sizi tanımak, minik
kalplerinizde olmak ve en güzel zamanlarınıza şahit olmak benim için çok güzel bir
heyecandı. Birlikte öğrendik ve çok eğlendik. Umarım bu arzu ve heyecan o ışıl ışıl
kalplerinizde hep böyle kalır. Her zaman gökyüzündeki yıldızlar gibi parlayın.
Hepinize ilkokulda ve tüm hayatınız boyunca başarılar dilerim. Hepinizi çok
seviyorum ve sizlerle gurur duyuyorum.

Aslı
TUĞALAN

My Dear Archimedes Class,
I have truly enjoyed getting to know each of you. It was a lot
of fun teaching you English this year. It’s been a pleasure to
watch you grow and change. I can’t believe the time has
gone by so quickly. As you continue through life, never forget
to keep learning, to keep having fun and to smile. I am so
proud of you all. I wish you the very best in Primary School
and beyond. I will miss you all.

Miss Ellie

Almira
KALKAN

Alp
GÜNEŞER

Alptuğ
BAĞRIAÇIK

Arya
EMİRALİLER

Arya
PEKCAN

Beran
GÜRSESLER

Can Daniel
ÖZKOÇ

Demir
CİHANGİR

Enes Tatlı
KARATAÇ

Erbay
TOMBUL

Mustafa Eymen
ÖZTÜRK

Öykü
DALMAÇ

Özgül Derin
Özgür
SÜTÇÜOĞLULARI ÖZDOĞDU

1

Sham
HAMİDA

Toprak
KILIÇASLAN

Yağmur Neva
PALU
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Sence en komik kelime hangisi?
Neden?
Erbay Tombul: Zühtü ve Duralicik. Nenemi

Dünyadaki tek bir şeyi
değiştirebilseydin neyi değiştirmek
isterdin? Neden?

sinir ettiğimde, nenem bana böyle söyler.

Beran Gürsesler: Büyümeyi. Çünkü hep

Ben de gülerim.

çocuk kalmak istiyorum.

Alp Güneşer: Babamın bana ‘Kelebek’

Arya Emiraliler: Bisikletimi değişmek

demesi. Çünkü çok hızlı koşarım diye.

isterdim. Çünkü onunla gezmek çok
eğlenceli.

Sadece tek bir mevsimde
yaşayacak olsaydın hangi mevsimi
seçerdin? Neden?
Özgür Özdoğdu: Yaz mevsimini seçerdim.
Çünkü havuza ve denize girmeyi bir de

If you were a chef, what would you
cook?
Alptuğ Bağrıaçık: Hamburger.

kumlarla oynamayı çok severim.
Almira Kalkan: Yaz mevsimini seçerdim.
Çünkü denize girmeyi seviyorum.

If you were a pencil, what would you
draw?
Yağmur Neva Palu: Sun, trees, birds and a

I like to play with my
laptop because I enjoy it.

Can Daniel Özkoç:

What things do you do to help your
mummy and daddy?
Sham Hamida: I help my mummy to cook

house.

and daddy to wash the car.

If you were an animal, which animal
would you be?
Enes Tatlı Karataç: A chick.

-Comment ça va? (Nasılsın?)

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)
Toprak Kılıçaslan: - Oui, j’ai un chien et trois

Öykü Dalmaç: -Ça va bien, merci (İyiyim

chats. (Evet bir köpeğim ve 3 kedim var).

teşekkür ederim)

Mustafa Eymen Öztürk: - Oui, j’ai un oiseau.

Arya Pekcan: -Ça va bien, merci (İyiyim

(Bir kuşum var).

teşekkür ederim)

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdigin oyuncak nedir?)
Toprak Kılıçaslan: - Les soldats. (Oyuncak

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)
Arya Pekcan: - Le raisins et la banane.
(Üzüm ve muz.)

askerler).
Mustafa Eymen Öztürk: -Le robot (Robot).

Demir Cihangir: -L’orange et les myrtilles.
(Portakal ve yaban mersini.)

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gokkusagi rengi olsaydın ne olurdun?)
Öykü Dalmaç: -Rose (Pembe).
Demir Cihangir: -L’orange. (Turuncu).
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We are learning shapes.

We learned toys and did our yoyo activity. We
had so much fun while playing with our toy
crafts.

We had a lot of fun in our outdoor activity.

We brought our favourite fruits to school,
introduced them and shared them with our
friends. It was lovely.

We are enthusiastically
attending our
powerpoint lessons.

1

We learned about
space and our planets
and did our activity.

We loved studying with
our Super Safari books.

While doing our pencil activity.

We brought our favourite toy to school and
played with our friends. We had so much
fun.

We enjoyed reading our
Gingerbread Man story and
made a gingerbread man. It
was very enjoyable to
decorate our gingerbread man.

We got to know
animals and made
our snakes.
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Dear Darwin class,

Kendileri Küçük, Yürekleri
Kocaman ve Sevgi Dolu
Çocuklarım,
Hedefleriniz her zaman
doğruluk ve güzellikten yana
olsun. Hayatınız boyunca
başarı peşinizi bırakmasın.
Sizleri çok seviyorum.

Miss Bonnie

Ayşegül
KOLOZALİ

Arel
ÇETİNYAY

Deniz
EDİZER

Derin
PAŞA

Ela
BEHLÜL

Elissa Deniz
ÖZTEKNİK

Elvin
ÇATOZLULAR

Erim Tamay
YILDIRIM

İsmet
GÜÇLÜSOY

Mert
YÜCE

Mila
ODUNCUOĞLU

Mina
ULUĞ

Nesil
HIZLIER

Osman Cemal
KOVANCI
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I was so lucky to have been
your teacher this year. Your
lovely smiles enlightened my
ways and brightened my days.
Do not let the spark in you fade
away! Be the light that shines
bright in the darkness. I see the
light in you all. Good luck for the
future and don’t forget that Miss
Bonnie loves you dearly.

Pembe
KOFALI

Rüzgar
POLAT

Salih
YALÇIN

Tülay
AKSEL

YAKIN DOĞU OKUL ÖNCESİ

2020 - 2021

1996

DARWIN
Kalemi yazı yazmak dışında başka
ne için kullanabiliriz?
Mila Oduncuoğlu: Kitabımın arasına
koymak için kullanırım.

Birinin yerine geçmek isteseydin
kimin yerine geçmek isterdin?
Neden?
Ela Behlül: Annemin yerine geçmek

Sen bir oyuncak olsan hangi
oyuncak olmak isterdin? Neden?
Mina Uluğ: Unicorn olmak isterdim, çünkü
tüm çocuklar beni çok severdi.

If you were a chef, what would you
cook?
Erim Tamay Yıldırım: Adana kebab, chicken,
chocolate cake and ice-cream.

isterdim. Çünkü onu çok seviyorum.

If you were a pencil, what would you
draw?

I like to play with my teddy
Yumos because it is so soft and fluffy and
Derin Paşa:

when I hug her I fall asleep.

Mert Yüce: Beautiful love picture.

If you were an animal, which animal
would you be?
İsmet Güçlüsoy: Shark.

What things do you do to help your
mummy and daddy?
Elvin Çatozlular: Water the flowers and
clean the table.

-Comment ça va? (Nasılsın?)
Nesil Hızlıer: -Ça va bien, merci (İyiyim

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)

teşekkür ederim).

Deniz Edizer: - Oui, j’ai un oiseau et un

Deniz Edizer: -Ça va bien, merci (İyiyim

chien. (Evet bir kuşum ve köpeğim var.)

teşekkür ederim).

Tülay Aksel: - Oui, J’ai un lapin et un chien.
(Evet bir tavşanım ve bir köpeğim var.)

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdigin oyuncak nedir?)
Pembe Kofalı: - La poupée (Oyuncak

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)
Nesil Hızlıer: - Les mrytilles, la poire (Yaban

bebek).
Rüzgar Polat: -Le lego (Lego).

mersini ve armut).
Pembe Kofalı: -La poire, l’orange, la pomme
et le raisins (Armut, portakal, elma ve üzüm).

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gokkusagi rengi olsaydın ne olurdun?)
Rüzgar Polat: -L’orange et le vert. (Turuncu ve yeşil)
Tülay Aksel: -Rose (Pembe).

1
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All children have been
having lots of fun with
their crowns! They were
really excited to show
them to their parents.

The children were asked to bring their favourite
This easy toilet paper roll
toys to school. They were given the opportunity
robot craft was such a fun
to speak in front of others. They tried to
activity to do with the children.
describe what it is, what it looks like and we had
They really had fun painting
a chance to hear lots of fun stories.
and decorating their robots.
Super Safari
books
welcomes our
kindergartener
s to English
through
stories, songs,
colouring, and
creative arts
and crafts
while
supporting
their four skills.

They really enjoyed colouring
their snakes and they were all
slithering around the school.

With our little astronauts,
we had a little trip to space
and got a chance to learn
about all planets.

We used
cardboards
and our
great
imagination
skills to
decorate our
Gingerbread
man.

They brought their favourite fruits to
school and we enjoyed eating them after
describing their shapes and tastes.
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We prepared fun different games for
our children to enjoy their outdoor
activity day.
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EINSTEIN 5 YAŞ
Sevgili Çocuklarım,
Geçirdiğimiz güzel ve eğlenceli iki yılın sonuna geldik. Sizleri ilkokula uğurlarken,
minik kalplerinize dokunabildiysem ne mutlu. Her biriniz benim kalbimde güzel izler
bıraktınız. Küçük adımlarla temelini attığınız geleceğinizde şans, başarı ve sağlığın
sizlerle olmasını diliyorum. Sizleri çok seviyorum…

Senem
ÖZDEVİM

My Einsteins, it has been a pleasure teaching you all this
year. I have watched you want, work and learn. I am very
proud of you all.I am glad to be your teacher. You are
all my shining star. We had a fantastic year together. I have
enjoyed watching your skills and abilities improve from day
to day. I have made many happy memories of the fun we
have shared. I love you all and I wish you the best in the
future.

Miss Becky

Aden Cemile
Ahmet
KANLICAN KARAHÜSEYİN

1

Alya
TAŞKIN

Aren
Aras
CELALETTİNOĞLU AKKAGÜN

Armina
TRAHONLU

Bilgehan
IŞIKSAL

Erdem
KAYAHAN

Hazan
YIRIK

Karan Ahmet
ERTAY

Kumsal
ÇELİK

Mehmet
ARICI

Öykü
AVCI

Öykü
AYTEN

Pars
TERKAN

Salih Arel
EĞİLMEZ

Sevil
GÜLTEKİN

Yaşar Dayı
SELVİLER
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Dört elin olsaydı ne yapardın?
Armina Trahonlu: Zamanı hızlandırıp

Gündüzleri uyuyup geceleri okula
gitseydik ne olurdu?

yemek yapardım.

Alya Taşkın: Geceleri okul kapalı olur okula

Aden Cemile Kanlıcan: Oyuncak

giremeyiz.

oynardım, bulaşık yıkardım, derslerime

Ahmet Karahüseyin: Değişik olurdu vampir

çalışırdım.

olurduk.

Diş fırçası olmasaydı dişlerimizi
neyle fırçalardık?
Yaşar Dayı Selviler:

If you were a chef, what would you
cook?
Aren Akkagün: Pasta.

Öykü Avcı: Diş macununu süngere sürer
fırçalardım.

I like to play with
my robot because I love my robot.

Aras Celalettinoğlu:

If you were a pencil, what would you
draw?
Öykü Ayten: Barbie doll.

If you were an animal, which animal
would you be?

What things do you do to help your
mummy and daddy?
Hazan Yırık: Put the dishes in the diswasher.

Erdem Kayahan: A dog because I love dogs.

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)

-Comment ça va? (Nasılsın?)
Bilgehan Işıksal: -Ça va bien, merci (İyiyim

Sevil Gültekin: - Oui, j’ai un chat (Bir kedim

teşekkür ederim).

var).

Pars Terkan: -Ça va bien, merci (İyiyim

Pars Terkan: - Oui, j’ai un chien (Evet bir

teşekkür ederim).

köpeğim var).

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdiğin oyuncak nedir?)

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)

Karan Ahmet Ertay: - Le ballon (top).

Kumsal Çelik: -Les myrtilles (yaban mersini).

Mehmet Arıcı: -Le nounours (Oyuncak

Sevil Gültekin: -La banane (muz).

ayı).

Bilgehan Işıksal: -La poire (armut)

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gökkuşağı rengi olsaydın ne olurdun?)
Kumsal Çelik: -Jaune (Sarı).
Karan Ahmet Ertay: - Orange (Turuncu).
Mehmet Arıcı: -Bleu (Mavi).

96

NEAR EAST PRESCHOOL

2020 - 2021
1996

EINSTEIN

We watched and
listened to the
GingerBread Man story
and decorated our
GingerBread Man.

We had fun learning about toys and we made our
lego.

We had fun and established our knowledge
with Super Safari books.

We learned about
classroom objects and
made our pencils with
fun and colouring.

We both learned and had fun with the games
we played outdoors.

We created our own
snake to reinforce our
position regarding
wild animals.

We learned about space and we made our own space by
cutting and pasting.

We learned about
shapes and we
decorated our
shape crown.

Learning about
phonics by
powerpoint.We had
fun and learned.

We brought our favourite fruits to school and shared them
with our friends.

We brought our
favourite toys and
described them to
our friends.
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Değerli Öğrencilerim,

My Dear Fahrenheit Class,

Bir yaş daha büyüyorsunuz.
Sizler için yeni bir hayat
başlıyor. Güler yüzünüz,
neşeniz, azminiz hiç
bitmesin. Hayatınızdaki
başarının artarak devam
etmesini dilerim. Sizleri
seviyorum.

Miss Jennifer

Gülem
ESER
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As you grow up and follow your
own dreams, I will always be
watching you proudly. I wish you
confidence to face challenges
and wisdom to choose your
path. I love you all dearly. Good
luck my dear children!

Aren Ali
VUDALI

Aren
ARNAVUTOĞLU

Bade
YURTMAN

Cerem
MODA

Çağan
CİĞERCİ

Çağan
ÖZTÜRK

Doran
VEYSİOĞLU

Duru Sure
ŞİPAL

Esra İpek
UZUN

Gökçe
GÜVEN

Güneş
ÖZENÇAĞ

Hasan
BORANKAN

İlkem
BUBA

Mithat
ÇOCUK

Nazım
NUMAN

Nefes
HIZLIER

Nilgün
SARIKAYA

Rüya
EFE
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Gökkuşağında bir renk olma
şansın olsa hangi renk olursun?
Neden?

Bir hayvan ile ayaklarını değiştirmek
istesen bu hayvan hangisi olurdu?
Neden?

Gökçe Güven: Pembe renk olmak

Nilgün Sarıkaya: Kedi olurdu. Çünkü kediler

istiyorum. Çünkü çok seviyorum.

tontiştirler ve çok sevimlidirler.

Mithat Çocuk: Mavi. Çünkü en sevdiğim

Çağan Ciğerci: Şahin ayağı ile değiştirmek

renk mavi.

istiyorum. Hatta şahin kanatları ile de olur.

Ailenden birinin yerine geçmek
istesen kimin yerine geçerdin?
Neden?

Hem karada hem havada çok hızlı olup her
yerde yaşayabilirim.

If you were a chef, what would you
cook?

Rüya Efe: Annem olmak isterdim. Ona
benzemek istiyorum.

Cerem Moda: Rice and yoghurt.

Bade Yurtman: Kardeşimin. Onu çok

Aren Ali Vudalı:

sevdiğim için.

I like to play with my car

because I like the colour of my car.

If you were a pencil, what would you
draw?

What things do you do to help your
mummy and daddy?

Doran Veysioğlu: A robot.

Esra İpek Uzun: I clean up their bedroom.

If you were an animal, which animal
would you be?

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)

Hasan Borankan: I would be a butterfly.
Çağan Öztürk: I would be a Jaguar.

Aren Ali Vudalı: -Oui, j’ai un oiseau. (Evet
bir kuşum var).

-Comment ça va? (Nasılsın?)
Nefes Hızlıer: -Ça va bien, merci (İyiyim

Güneş Özençağ: -Oui, J’ai des chiens.

teşekkür ederim).

(Evet köpeklerim var.)

Nazım Numan: -Ça va bien, merci (İyiyim
teşekkür ederim).

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdigin oyuncak nedir?)
Güneş Özençağ: -La voiture. (Oyuncak
araba.)

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)
İlkem Buba: -La banane et l’orange. (Muz ve
portakal.)
Nefes Hızlıer: -Tous les fruits. (Tüm
meyveler)

Aren Ali Vudalı: -Le lego et les animaux.
(Legolar ve hayvanlar.)

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gökkuşağı rengi olsaydın ne olurdun?)
Nazım Numan: -Vert. (Yeşil).
İlkem Buba: -Rose et bleu. (Pembe ve mavi).

1
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FAHRENHEIT

Our colourful snakes are
swirling down.

I Love fruits, fruits are healthy.

Teddy bear with a red tummy.

It was fun Learning through play, outside
in the playground.
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Colourful planets
around the space.

Shapes all around our head.

Pencils are Long, pencils are
short, pencils are colourful
too.

My toy is green.

Decorating the yummy Gingerbread man…

Our Super Safari
books are fun to
do.

We enjoy doing our Lessons with
PowerPoint games.

YAKIN DOĞU OKUL ÖNCESİ

2020 - 2021

1996

FARADAY 5 YAŞ
Sevgili Evlatlarım,
Birlikte çıktığımız bu yolda ne yaşarsak yaşayalım
kalplerimiz hep bir oldu. Hayat ışığınızın ömür boyu hep
parlaması dileğiyle, yolunuz açık olsun. Sizleri çok
seviyorum.

Nebile
SÖNMEZER

My Dear Faraday Class,
I am very happy to be with you this year. It was a very
precious time for me to know you, to be in your tiny hearts
and to witness your best times. We learned and had soo
much fun together. I hope this desire and excitement will
always remain in all of you like this. Always shine bright like
the stars in the sky. Miss Jenny will miss you all so much. I
wish you all success in the primary school, I love you all and
I am very proud of each of you.

Miss Jenny

1

Atlas
ERSOY

Cemre
GULAMKADİR

Çınar
ÇETO

Demir
BENDER

Ela
TÜRK

Erdem
YÜCEDAL

Erim
ÇAVUŞOĞLU

Gönül Laren
OGÜN

Masal
HOYRAT

Mert
ÇALTIKUŞU

Mina Gülsüm
TAŞANER

Mısra
GÜRKUT

Necmi
ALPDOĞAN

Nefes
DENİZKIRAN

Sami Daren
DAĞDELEN

Tuğkan
BAFKANLI
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Deniz altında yaşayabilseydin, hangi
hayvanla arkadaş olmak isterdin?
Neden?

Arılar bizi duyabilseydi,bizlere bal
yaptıkları için onlara ne söylemek
isterdin?

Demir Bender: Köpek balığı ile arkadaş

Masal Hoyrat: Arılara çok teşekkür

olurdum. Çünkü çok güçlüdür ve beni

etmek isterdim, bize vitaminli bal

korur.

yaptiklari için.

Atlas Ersoy: Deniz altında yaşayabilseydim

Erdem Yücedal: Arılara çok teşekkür

fok balıklarıyla arkadaş olmak isterdim

etmek isterdim, bize vitaminli bal

çünkü onlar hem çok şirin hem de çok iyi

yaptiklari için.

yüzücüdürler.

Uzayda bir gezegen olsaydın, adın
ne olurdu?

If you were a chef, what would you
cook?
Nefes Denizkıran: Soup.

Sami Daren Dağdelen: Saminet.
Çınar Çeto: Dünya, çünkü canlıların tek

I like to play with my
robot because it is from Australia.

Tuğkan Bafkanlı:

evidir.

If you were a pencil, what would you
draw?
Gönül Ogün: My Family.

What things do you do to help your
mummy and daddy?
Erim Çavuşoğlu: I empty the dishwasher.

If you were an animal, which animal
would you be?
Cemre Gulamkadir: Butterfly.

-Comment ça va? (Nasılsın?)

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)
Mert Çaltıkuşu: - Oui, j'ai un poulet, un chien

Ela Türk: -Ça va bien, merci (İyiyim teşekkür

et un oiseau (Bir tavuğum, bir köpeğim ve

ederim).

bir kuşum var)

Necmi Alpdoğan: -Ça va bien, merci (İyiyim

Mısra Gürkut: - Oui, j'ai deux oiseau, Pamuk

teşekkür ederim).

et Limon (Evet iki kuşum var, Pamuk ve
Limon).

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdiğin oyuncak nedir?)
Mina Gülsüm Taşaner: -La poupée.
(Oyuncak bebek)
Mısra Gürkut: -Les cubes (küpler).

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)
Mert Çaltıkuşu: -La banane et la poire (muz ve
elma).
Ela Türk: - Les myrtilles (Yaban Mersini).

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gökkuşağı rengi olsaydın ne olurdun?)
Necmi Alpdoğan: -Rouge (Kırmızı)
Mina Gülsüm Taşaner: -Rose (Pembe)
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FARADAY

We are learning about
space. We have created the
solar system.

We are learning about classroom objects. We have
made pencil craft ,by coloring icecream sticks and
sticking them together.

For our Show and tell activity, we brought our favourite toys and fruits to school.

We learned about toys and
created a balloon using our
own imagination.

We have learned about animals
and decorated our paper snakes
by coloring the way we wanted.

1

Listened to the Gingerbread
man story and created our
own Gingerbread man.

Learning and enjoying new
things on our Super Safari
books.

We are learning new
subjects and answering
all the questions on
PowerPoint.

Enjoying our outdoor activities by
recognizing numbers on the fish
and doing the actions on the
cards.
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NEWTON 5 YAŞ
Güzel Yürekli ve Narin Öğrencilerim,
Sizler bir yaş daha büyüyorsunuz ve yeni bir
döneme başlayacaksınız. Her yeni dönemde
başarılarınızın artmasını temenni ederim.
Hayatınızda sevgi ve saygının eksik olmadığı
uzun yıllarınızın olmasını dilerim. Sizleri
tanıdığım, sizlerle güzel günler geçirdiğim ve
birbirimizle paylaştıklarımız için kendimi çok
şanslı hissediyorum. Sizleri çok seviyorum.

Sinem EĞİTMEN
GÜMÜŞOK

Miss Sharon
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Almina
BOYOĞLU

Aren Nevzat
YILDIRIM

Armen
BALLI

Deniz Hasan
SENİN

Desen
UZUNAHMET

Ebrar
ATEŞ

Mustafa
VOLKAN

Nefes
OKSU

Nehir
YILTAŞ

My Dear Newton Class, it was a great pleasure to
be your teacher. This year we learned so many
things together. It was a privilege and immense
joy to see your personalities grow day by day and
how you have developed in your learning skills.
You will always have a special place in my life and
heart. I wish all of you shine and excel in your life
and learning. I know you will be very successful in
Primary School and continue your learning as you
did with me. I Love you all and you will all be
missed.

Asil
AVUNÇ

Ayşe
GÖKGÖZ

Berke Şehmuz
ATAŞ

Eymen Doğukan
Levent
Mirza İrfan
HÜSEYİNOĞLU TOKATLIOĞLU ARSLANSOYU

Selin
MANNAŞ

Sidelya
YILDIZ

Tamer
ZÜMRÜT

YAKIN DOĞU OKUL ÖNCESİ
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NEWTON
En sevdiğin arkadaşın ile birlikte
nereye gitmek isterdin? Neden?
Mirza İrfan Arslansoyu: En sevdiğim
arkadaşım ile Çin'e gitmek isterdim.
Oradaki ağzı açık aslanlı evi ziyaret etmek
isterdim.

Sadece 3 dilek hakkın olsaydı
neleri dilemek isterdin?
Levent Tokatlıoğlu: 1-) Mikropların
gitmesini, 2-) Ailece hep birlikte gezmeye
gitmek, 3-) Şimşek McQueen ve Sonic
oyuncakları istiyorum.

Ayşe Gökgöz: Mirza ile at çiftliğine gitmek
isterim. Onunla saman getirip oyun
oynamak için.

En sevdiğin yemek nedir? Bu
yemeği kimin yapması seni çok
mutlu eder?

Aren Nevzat Yıldırım: 1-) Sırt Kaşıma
robotu, 2-) Araba ruhsatı, 3-) Anneye
bahçeli ev dilerdim.

If you were a chef, what would you
cook?
Asil Avunc: I would cook spaghetti.

Armen Ballı: Patetes ve balıkdır.
Anneannemin yaptığı mutlu eder.

I like to play with my
ball because I like my ball.

Almina Boyoglu:

Ebrar Ateş: Patatesi çok seviyorum.
Annemin yapmasını çok seviyorum.

If you were a pencil, what would you
draw?
Selin Mannas: Flowers.

What things do you do to help your
mummy and daddy?
Nefes Oksu: I clean the table and chairs in
the kitchen.

If you were an animal, which animal
would be?

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)

Tamer Zumrut: Dog.

-Comment ça va? (Nasılsın?)
Eymen Doğukan Hüseyinoğlu: -Ça va bien,
merci (İyiyim teşekkür ederim).
Mustafa Volkan: -Ça va bien, merci (İyiyim
teşekkür ederim).

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdigin oyuncak nedir?)

Nehir Yıltaş: -Oui, j'ai trois chiens. (Evet
üç köpeğim var)
Berke Şehmuz Ataş: -Oui, j'ai une vache
et un chien (Evet bir ineğim ve köpeğim
var)

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)

Desen Uzunahmet: -La poupée (Oyuncak

Nehir Yıltaş: -Le raisin et la banane (üzüm ve

bebek).

muz)

Berke Şehmuz Ataş: -Les cubes et la

Desen Uzunahmet: -La pomme (elma)

voiture (küpler ve oyuncak araba).

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gökkuşağı rengi olsaydın ne olurdun?)
Mustafa Volkan: -Tous les couleurs ! (tüm renkler)
Eymen Doğukan Hüseyinoğlu: -Rouge (Kırmızı).

1
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We made crown based
on shapes .

We are learning, reading and writing with Super Safari books.

We had a lot of fun making
paper pencils using
icecream sticks.

We are performing a “Show and Tell” toys activity.

We enjoyed “Show and Tell” fruit
activity.

We are learning about the toys, making and painting bicycles .

We are learning about animals, making and coloring paper
snakes

We are learning about space,
making and coloring space collage.
106

Learning Phonics and Blending
Sounds, using interactive educational
techniques.

We are having fun in outdoor
activities.

Listened to The Gingerbread
Man story, made and decorated
our Gingerbread Man.

YAKIN DOĞU OKUL ÖNCESİ

2020 - 2021

1996

NOBEL 5 YAŞ
Sevgili Çocuklarım,
Hepiniz benim için teker teker özel ve değerlisiniz… Canım yavrularım, en zor olan
okuma yazmaya hazırsınız artık okudukça öğreneceksiniz, öğrendikçe
bilgileneceksiniz. Buna katkı koymak benim için ayrı bir gurur. Her birinizle gurur
duyuyorum. Minicik kalplerinizde yer alabildiysem dünyanın en şanslı öğretmeniyim.
Güzel yüzünüz ve her daim parlayan gözleriniz hiç solmasın. Başarı, sağlık ve
mutluluk hep sizinle olsun. Sizi çok seviyorum…

Gizem
ÖZBİNGÜL

My Dear Nobel Class, I was very lucky to be your English
teacher. Thank you for making my life so much more
brighter. I will miss your stories, your hugs and smiles, your
laughter, your kindness, your out-of-the-box thinking, your
willingness to try, your desire to be the best you can be, your
curious minds and specially when you all tried to teach me
Turkish. I wish you all the best for future and keep up with
the great English. Love you all very much.

Miss Stella

Ali Alp
GAZİTEPE

Aliözkan
VURAL

Asil
DEVECİOĞLU

Asya
TURAN

Ayaz
MADENCİOĞLU

Cemre Nil
ÜNLÜ

Demir
BOYDAK

Deniz
SAYI

Derin
AKIN

Kıvanç
ÇAĞMAN

Kuzey
PINAR

Lina
ERCANLI

Marin
VAROĞLU

1

Mehmet Barlas
ŞEN

Musa
ÜÇLER

Özay Günsel
HASKASAP

Sahil
ÇAVUŞOĞLU
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Bir yol olsan kime doğru giden bir
yol olurdun?

En sevdiğin hayvanın konuşabilseydi
sana ne söylerdi?

Kuzey Pınar: Tabi ki anneme doğru giden

Demir Boydak: En sevdiğim hayvan kedidir.

bir yol olurdum.

Eğer ona yemek verseydim bana teşekkür

Asil Devecioğlu: Arkadaşım İsmail'e

ederim yemek için derdi.

giderdim.

Sahil Çavuşoğlu: En sevdiğim evcil
hayvanım köpeğim zeytin, o konuşabilseydi

Sence bebekler neden
konuşamaz?
Lina Ercanlı: Anne karnında bebekler hiç
kimsenin sesini duymadığı için
konuşamazlar. Büyüdüklerinde biz onlara

gel birlikte macera yapalım yada gel oyun
oynayalım derdi.

If you were a chef, what would you
cook?
Ayaz Madencioğlu: Cake.

öğrettiğimiz için konuşabilirler.
Ali Alp Gazitepe: Niye konuşamazlar

I like to play with my toys
because I am a child.

Deniz Sayı:

çünkü küçük oldukları için.

If you were a pencil, what would you
draw?
Marin Varoğlu: Jungle.

If you were an animal, which animal
would you be?
Kıvanç Çağman: Lion.

-Comment ça va? (Nasılsın?)
Mehmet Barlas Şen: -Ça va bien, merci
(İyiyim teşekkür ederim)
Musa Üçler: -Ça va bien, merci (İyiyim
teşekkür ederim)

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdiğin oyuncak nedir?)

What things do you do to help your
mummy and daddy?
Asya Turan: I wash the dishes and I help on
the farm.

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)
Özay Günsel Haskasap: -Oui, j'ai un chat, un
chien, une poule, un lapin et un hamster.
(Evet, bir kedim, bir köpeğim, bir tavuğum,
bir tavşanım ve bir hamsterım var.)
Aliözkan Vural: -Oui, j'ai un chat (Evet bir
kedim var)

Aliözkan Vural: -Le ballon (Top)

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)

Mehmet Barlas Şen: -Le robot (robot)

Özay Günsel Haskasap: -J'adore la pastèque
(Karpuza bayılıyorum.)
Derin Akın: -La pomme (elma).

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gökkuşağı rengi olsaydın ne olurdun?)
Derin Akın: -Violet (Mor).
Musa Üçler: -Rouge (kırmızı)
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NOBEL

We made our own crown using different
shapes and colours that we learnt.

We coloured and decorated the snake and
cut it after learning the different animals.

We strengthened the things we learnt by doing
different activities using the super safari book.

We brought in our favourite fruit to show and
tell our friends about the size, colour and taste.

For the toys topic we learnt different toys
and created our own puzzle.

We coloured and created our own space
after learning the planets and space.

We used the powerpoints
to learn new topics and
played games about the
topics.

1

We learnt about the classroom objects and
created our own pencil using lollipop
sticks by painting and decorating it.

After listening to the
Gingerbread man story we
made our own Gingerbread
man.
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PASTEUR 5 YAŞ
Benim Güzel Çocuklarım, Minik
Meleklerim,

Aydın
YILDIRIM
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O güzel, tertemiz yüreklerinize
dokunabildiysem ne mutlu
bana. Sizler benim yüreğimde
ömürlük yer edindiniz.
Hepinizle gurur duyuyorum.
Ömür boyu sağlıklı ve mutlu
olun. Başarı yol arkadaşınız
olsun. Sizleri çok seviyorum.

Miss Joy

My Dear Pasteur Class, thank
you for making my life so brighter.
I was so lucky to have been your
English Teacher this year. We
have learnt so much in this school
year. You are all very special
children. I am very proud of you
all and of all your efforts. I have
loved the time we have spent
together. Wishing you all lots of
fun, laughter, learning and love.

Aisa
ABBASİ

Altan
ERDAĞ

Arden
ÖZERALP

Ayaz
AKÇA

Aysima
KOŞAN

Ayza
NANECİ

Duru
BOZDEMİR

Gün Ay Gökçe
MALYALI

Hasan
BASMAZ

Hüseyin Ali
ÖZDENGİZ

Kaya İsmail
AKGÜN

Melin
MANNAŞ

Nefes
HANÇERCİ

Odenya
BABUTSALI

Pervin
ÖZBURAK

Rüzgar Poyraz
AZİZOĞLU

Yiğit Emin
GÜNAY

Yılmaz Mehmet
GÖKBULUT
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PASTEUR
Uzaya gidebilseydin hangi
gezegeni ziyaret etmek isterdin?
Neden?

Dünya için güzel birşeyler yap
deseler ne yapardın?
Aysima Koşan: Dünyayı yıkayıp,

Ayza Naneci: Satürn gezegenini ziyaret

temizlerdim ve virüsün bitmesini

etmek isterdim. Çünkü halkaları var.

sağlardım. Vakaların azalmasını istiyorum

Yiğit Emin Günay: Uranüs gezegenini

çünkü pazar günleri gezmeye gitmek

ziyaret etmek isterdim. Yuvarlanarak

istiyorum.

gezmek için.

Ayaz Akça: Dünyamıza tohum eker,

Vahşi bir hayvan olsaydın hangi
vahşi hayvan olmak isterdin?
Neden?

sağlıklı şeyler yetiştirirdim ve çöpleri
temizlerdim. Çünkü dünyamızı çok
seviyorum ve dünyamızın içinde

Kaya İsmail Akgün: Aslan olmak

yaşıyoruz. Burası tek nefes depomuz.

istiyorum. Çünkü aslan kraldır ve çok

If you were a chef, what would you
cook?

güçlüdür.
Hüseyin Ali Özdengiz: Aslan olmak

Pervin Özburak: Pasta.

isterdim. Çünkü çok yüksek sesle

Nefes Hançerci: Vegetable soup.

kükrüyor.

I like to play with my
ball and car because I like my ball and car.
Hasan Basmaz:

If you were a pencil, what would you
draw?

What things do you do to help your
mummy and daddy?

Arden Özeralp: Everybody in class.

If you were an animal, which animal
would you be?

Altan Erdağ: I tidy up the table and I tidy up
the toys.

Rüzgar Poyraz Azizoğlu: Cheetah.

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)

-Comment ça va? (Nasılsın?)

Melin Mannaş: - Oui, j'ai un chien, un

Duru Bozdemir: -Ça va bien, merci (İyiyim

oiseau et un poison. (Evet bir köpeğim, bir

teşekkür ederim).

kuşum ve bir balığım var.)

Yılmaz Mehmet Gökbulut: -Ça va bien, merci

Odenya Babutsalı: - Oui, j'ai un poisson,

(İyiyim teşekkür ederim).

une tortue, un chien et un chat (Bir
balığım, bir kaplumbağam, bir köpeğim ve

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdigin oyuncak nedir?)

bir kedim var.)

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)

Duru Bozdemir: - Le ballon (top).
Odenya Babutsalı: -Le robot (Robot).

Gün Ay Gökçe Malyalı: - La poire (Armut).
Yılmaz Mehmet Gökbulut: -L'orange (portakal).

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gökkuşağı rengi olsaydın ne olurdun?)
Gün Ay Gökçe Malyalı: -Rose (Pembe).
Melin Mannaş: -Bleu (mavi).

1
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We learnt the names of
toys and brought our
favourite toy to school.

We had so much fun making paper snakes for
our wild animals' topic.

We had so much fun making our own toy car.

We really enjoyed listening to the
Gingerbread Man story and it was so
much fun making our Gingerbread Man.

Learning shapes and making shapes
crown was fantastic.

112

Making a pencil for our
classroom objects topic.
We enjoyed colouring our
pencils.

Learning phonics and blending sounds was so
much fun.

We learn and have
fun. We love
outdoor activities.
We had so much
fun playing
outdoors.

We learnt about
fruits and brought
our favourite fruits
to school.

We learnt about space and we really had
a great time making and decorating our
spacecraft.

Learning with our Super Safari
books was amazing.
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PISAGOR 5 YAŞ
Sevgili Öğrencilerim,
Hepiniz benim için çok
değerlisiniz. Sizlerle çok
güzel anlamlı günler
yaşadık. Bir çok güzel anı
biriktirdik. Sizleri okul
öncesinden mezun ediyoruz.
Yeni eğitim hayatınızda
başarılar hep sizinle olsun.

İpek
SALMANAY

Mr Thomas

Armina
AKTAŞLI

Ayaz
ÇAKMAK

Deniz
KARADENİZ

Doruk Can
KATAR

Mehmet
TÜRKER

Melisa Bengü
ALTUN

Salih
ÇELEBİ

Şefik
ALPDOĞAN

To my amazing class Pisagor.
Thank you for sharing a fantastic
year with me. I was lucky to have
such amazing, enjoyable, exciting,
respectable and loving children to
help me become a better teacher. I
believe with great confidence this is
the beginning of a great journey for
you all. Thank you for the many
smiles you all put on my face. I love
and will miss you dearly.

Beren Fatma
BAZ

Beren
KESPER

Hüseyin Eymen Laven Feride
CANDANAL
ÖZTÜRK

Masal
GÜRKUT

Ayaz
ERYAMAN

Mira Netice
TAŞANER

Pars Onur
ERBEKÇİ

Toprak Mahmut
Talin
BOZOĞLU
BAYRAKTAR

Sahil
ÇAĞALOĞLU

Zeynep
ÖZYAVAŞ
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Birinin yerine geçmek isteseydin
kimin yerine geçmek isterdin?
Ayaz Eryaman: Ayaz Çakmak'ın yerine

Deniz altında yaşayabilseydin,
hangi hayvanla arkadaş olmak
isterdin?

geçmek isterdim.

Talin Bayraktar: Ahtapot.

Sahil Çağaloğlu: Zeynep' in yerine onu

Doruk Can Katar: Kılıç balığı.

çok seviyorum.

Salih Çelebi: Kırmızı balık.

Ayaz Çakmak: Ablamın yerine geçmek

Deniz Karadeniz: Köpekbalığı.

isterdim.

Bir oyuncak olsaydın hangi
oyuncak olurdun?

If you were a chef, what would you
cook?
Mehmet Türker: Pizza and chips.

Melisa Bengü Altun: Pony ve Prenses.
Laven Feride Candanal: Barbie.

If you were a pencil, what would you
draw?
Masal Gürkut: Cat and dog.

I like to play with my
robot because I love robots.

Pars Önur Erbekçi:

What things do you do to help your
mummy and daddy?
Armina Aktaşlı: Clean and cook.

If you were an animal, which animal
would you be?
Hüseyin Öztürk: Dog.

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)
Toprak Mahmut BOZOĞLU: -Oui, j'ai une
tortue. Il s'appelle Çimen. (Bir kaplumbağam

-Comment ça va? (Nasılsın?)
Beren KESPER: -Ça va bien, merci (İyiyim
teşekkür ederim).
Zeynep ÖZYAVAŞ: -Ça va bien, merci (İyiyim
teşekkür ederim).

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdiğin oyuncak nedir?)
Beren Fatma BAZ: -Le nounours (oyuncak
ayı).

var. Adı Çimen)
Mira Netice TAŞANER: -Oui, j'ai un chat. Il
s'appelle Boncuk (Evet bir kedim var. Adı
Boncuk)
Zeynep ÖZYAVAŞ: -Oui, j'ai un poisson (evet
bir balığım var)

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)
Toprak Mahmut BOZOĞLU: -Les myrtilles

Beren KESPER: -La poupée (Oyuncak
bebek).

(yaban mersini).
Şefik ALPDOĞAN: -La pomme (elma).

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gökkuşağı rengi olsaydın ne olurdun?)
Şefik ALPDOĞAN: -Tout les couleurs ! (tüm renkler).
Beren Fatma BAZ: -Rose (pembe).
Mira Netice TAŞANER: -Rouge (kırmızı).
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PISAGOR

We had lots of fun
choosing eyes
and mouths to
create a monster
for our Halloween
arts and crafts.

Using lollipop sticks, we made a
colorful pencil as our topic was
classroom objects.

After watching the story of The GingerBread
man. We all made our own.

We had lots of fun playing
different activities outside
with our friends that our
teachers put together.

We made a hand
puppet after
learning about the
topic toys.

Space topic was really enjoyable.
We got to make our own solar
system with stars and different
planets.

1

Out of
different
shapes we
have learnt
about. We
all made a
crown hat
with
shapes on
it.

This week we learned about animals
in the jungle and made bright
colorful snakes.

For our Show and tell activity, we brought our
favourite fruits and shared them with our friends.

After learning a new
topic. We get to play a
game using
PowerPoint on the
whiteboard. We really
enjoy it.

We love our Super Safari books. We
colour, cut and learn about lots of
new things.
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PLATON 5 YAŞ
My Dear Platon Class, I am very
happy to be your teacher and I am
very proud of you all. This year we
had a fantastic year together. I hope
you keep improving your English
and enjoy every moment of your life.
Wish you all the best in the future. I
hope you always shine bright like
stars. I will miss you. Love you all.

Parlayan Minik
Yıldızlarım,
Büyüyüp geriye baktığınız
da sizlerle her zaman
gurur duyan bir öğretmen
göreceksiniz.
Gökyüzündeki en parlak
yıldız gibi pırıl pırıl bir
geleceğiniz olsun.

Ayten
KIBRISLI

Miss Jane

Aydan Alya
ÇOBAN

Beyhan
KAYNAK

Doruk
MALİK

Elena
SHASHAA

Fatma Arin
YILDIRIM

Gonce
Hazal
GARDİYANOĞLU ÇAKIRBEY

Helin Ezel
GÜHER

İnci
GÖÇER

Masal
ILGAZ

Ömer Eymen
SALTIK

Altay Kayra
ASLAN

Poyraz Ali
DUMAN
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Simay Armina
DURAN

Talat
ÖZAKAN

Tibet Han
DEMİREL

Toprak
YAŞA
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PLATON
Kangurular , ceplerinde
yavrularından başka bir şey
taşısalardı, sence ne taşırlardı?
Gonce Gardiyanoğlu: Topladığı yiyecekleri
taşırlardı.

Ahtapot gibi sekiz kolun olsa ne
yapardın? Neden ?
Talat Özakan: Bütün Oyuncakları alırdım.
Oynamak için.
Ömer Eymen Saltık: Anneme yardım

Poyraz Ali Duman: Mandalina taşırlardı.

Annenle baban , senin çocuğun
olsa, onlara en çok ne söylerdin?
Helin Ezel Güner: Sizleri çok seviyorum ,
parka gidelim derdim.
Fatma Arin Yıldırım: Sizleri çok seviyorum

ederdim . Annem yorulmasın isterdim.

If you were a chef, what would you
cook?
Beyhan Kaynak: Macaroni.

I like to play with my
legos because I make towers.

Altay Kayra Aslan:

derdim.

If you were a pencil, what would you
draw?
Elena Shashaa: Mummy unicorn and a heart
for my mummy.

If you were an animal, which animal
would you be?

What things do you do to help your
mummy and daddy?
Masal Ilgaz: I help my mummy in the bath
and my daddy doesn't need help.

Toprak Yaşa: Lion.

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)
-Comment ça va? (Nasılsın?)

İnci Göçer: -Oui, j'ai un lapin. (Evet, bir

Aydan Alya Çoban: -Ça va bien, merci (İyiyim

tavşanım var.)

teşekkür ederim).

Aydan Alya Çoban: -Oui, j'ai un chien.

Hazal Çakırbey: -Ça va bien, merci (İyiyim

(Evet bir köpeğim var.)

teşekkür ederim).

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdigin oyuncak nedir?)
Simay Armina Duran: -Le nounours.
(Oyuncak ayı.)
Toprak Yaşa: - Le robot. (Oyuncak robot)

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)
Toprak Yaşa: -La banane, l'orange et le
raisins. (Muz, portakal ve üzüm.)
Hazal Çakırbey: -La poire, l’orange, la pomme
et le raisins (Armut, portakal, elma ve üzüm).

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gökkuşağı rengi olsaydın ne olurdun?)
İnci Göçer: -Rose et jaune. (Pembe ve sarı)
Simay Armina Duran: -Violet. (Mor)

1
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PLATON

We learned about
classroom objects. We
had fun making and
colouring our pencils by
using the sticks.

We had so much fun making our own dolls with
wooden spoons.

They brought their favourite fruits to school
and we enjoyed eating them together.

Learning shapes and
making crowns with
different shapes was
fantastic.

We prepared different games for our children
to enjoy their outdoor activity day.

We learnt about space and we
really had a great time
making and decorating our
spacecraft with our little
astronauts.

They enjoyed learning phonics and blending
sounds was so much fun and playing the
games prepared on Powerpoint.

We watched The
Gingerbread Man story
and it was so much fun
decorating our own
Gingerbread Man.

We learned about
animals and we had so
much fun while
decorated our paper
snakes.

We were supporting our learning with Super
Safari books.

We learnt the names of
toys and brought our
favourite toy to school
and played with our
friends. We had so
much fun.
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SOCRATES 5 YAŞ
Sevgili Socrates Sınıfı,
Benim için her biriniz ayrı özel, birbirinden değerli olan
öğrencilerim; bir yaş daha büyüyorsunuz. Sizler için yeni
bir dönem başlıyor. Hayatınızın her döneminde
yüzünüzdeki tebessümü, tertemiz sevginizi, gözlerinizdeki
umut dolu bakışlarınızı kaybetmemenizi ve hayat boyu
başarılarınızın devam etmesini diliyorum. Sizleri çok
seviyorum.

Sinem
SARPTEN

My Dear Socrates Class;
Thank you for being such awesome students. You
are so precious for me. You are unique, special
and amazing children. I wish you all many more
healthy and successful years. Keep glowing and
shining. Fill your heart with laughter and always
smile. Love you all.

Miss Amanda

Alya
DÜLEK

Aras
GÜRSOY

Ayris
MANER

Can
YILDIRIM

Elif
POLAT

Ferhat Umut
TAYFUNOĞLU

Hasan Ediz
DAĞSEVENLER

Hazal
ÖZER

Hülya
GÜÇLÜSOY

Hüseyin Armin
YELTEKİN

Hüseyin
BAYTEKİN

Hüseyin
SOYER

Mina
ÜTE

1

Oya
ÖZAKAN

Poyraz Ege Süleyman Erdal
ALTUNTAŞ
ILICAN

Zekai
KALENDER
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SOCRATES
Sence hayvanlar birbirleriyle nasıl
anlaşıyor?

Oyuncakların konuşabilseydi
neler söylerdi?

Süleyman Erdal Ilıcalı: Onlarda konuşarak

Zekai Kalender: Oyuncaklarım

anlaşıyorlar. Mesela maymunlar u u a a

konuşamazlar. Çünkü cansızdırlar. Bir

diye konuşuyorlar.

tanesi bozulduğu için o bana onu tamir

Hasan Ediz Dağsevenler: Kuzular mee

etmemi söyledi.

leyerek, köpekler hav hav havlayarak ve

Mina Üte: “Benimle oynarmısın, seninle

koklaşarak yani hisleri ile anlaşıyorlar.

oynamak çok güzel dışarıya çıkıp

Sence annen/baban hangi konuda
yetenekli?
Poyraz Ege Altuntaş: Annem çok güzel
oyun yapıyor, babam kendi hurda işinde
çok yetenekli.
Aras Gürsoy:

If you were a pencil, what would you
draw?
Ferhat Umut Tayfunoğlu: Insect.

If you were an animal, which animal
would you be?
Can Yıldırım: Dog.

havuzda yüzelim, dondurma yiyelim,
kumsalda oynayalım ve uçağa binelim”
söylüyorlar.

If you were a chef, what would you
cook?
Ayris Maner: Chicken wings and pasta.

I like to play with my Elsa
because she has got beautiful hair.

Alya Dülek:

What things do you do to help your
mummy and daddy?
Hülya Güçlüsoy: Mummy: Wash the dishes.
Daddy: Gardening and clean the car.

- Est-ce que tu as un animal?
(Hayvanın varmı?)

-Comment ça va? (Nasılsın?)
Hazal Özer: -Ça va bien, merci (İyiyim
teşekkür ederim).
Hüseyin Soyer: -Ça va bien, merci (İyiyim
teşekkür ederim).

Hazal Özer: - Oui, j’ai un chat (Bir kedim
var).
Hüseyin Armin Yeltekin: -Oui, j’ai un chien
(Evet bir köpeğim var).

- Quel est ton jouet préféré?
(Sevdiğin oyuncak nedir?)

- Quels fruits aimes-tu? (En sevdiğin
meyve nedir?)

Hüseyin Soyer: -Les cubes (Küpler).

Hüseyin Baytekin: -La pomme (elma).

Hüseyin Baytekin: -Le robot (robot).

Oya Özakan: -La banane (muz).

- Si tu devais choisir une couleur de l'arc-en-ciel, ça serait
laquelle? (Eğer bir gökkuşağı rengi olsaydın ne olurdun?)
Hüseyin Armin Yeltekin: -Tout les couleurs (Tüm renkler).
Oya Özakan: -Rose (pembe).

120

YAKIN DOĞU OKUL ÖNCESİ

2020 - 2021

1996

SOCRATES

We learned about wild
animals. We cut and
coloured our paper
snakes.

We were supporting our learning with Super
Safari books.

For our show and tell activity, we brought our
favourite toys to school.

We had fun in outdoor
activities.

We learned about
shapes and decorated
our crown with
different shapes.

1

We were learning about
Space. We decorated our
Space with painting, cutting
and pasting.

We learned about classroom objects and we
had fun making our own pencils by using the
sticks.

For our show and tell activity, we brought our favourite fruits and
shared them with our friends.

We watched The
GingerBread Man story
and we decorated our
own GingerBread Man.

We learned about the
toys and we made our
own kites.

Learning Phonics by
powerpoint. We had
fun on the board.
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FRANSIZCA BÖLÜMÜ
Fransızca Eğitiminin Önemi ve Amacı :
Okul öncesinde Fransızca eğitiminin önemi; çocukların kendilerini
keşfetmeleri, yeteneklerini ortaya çıkartmaları, farklı bir kültür
tanımaları ve bu dili hayatlarının bir parçası haline getirebilmektir.
Erken yaşta öğretilen Fransızca dili çocukta zekayı geliştirmekte ve
anadilinde de anlama kabiliyetini arttırmaktadır. Aynı zamanda çocuk
Fransızcayı öğretmen tarafından sunulan çocuk şarkıları, hikayeler
ve oyular sırasında keşfeder. Özellikle oyun ve aktivitelerle çocuk
küçük yaşta daha hızlı bir şekilde Fransızcayı kavrayabilir. Örneğin
hikayelerde kullanılan öğeler sayesinde çocuk kendi hayal gücünü
geliştirir, gösterilen eğitici videolar sayesinde hem hayal gücü
desteklenir hem de kulağı öğrenmiş olduğu Fransızca diline aşina
olur. Aktiviteler sayesinde ise hem öğrendiklerini pekiştirebilir hem de
kendi hayal gücünü yansıtabilir.
Okul öncesinde Fransızca öğretiminin amacı; küçük yaşta
çocukların öğrenme kapasitesi daha yüksek olduğundan dolayı
Fransızcayı kolay bir şekilde benimsetip öğretebilmektir. Diğer amaç
ise çocuğa anadilini öğrendiği gibi edindirmek değil, kendi dili ve
kültürünün dışındaki dillerin ve kültürlerin varlığını çeşitli etkinlik ve
oyunlarla çocuğa göstermektir. Bu etkinlik ve oyunlar ile çocuk hem
kendini hem yeteneklerini keşfederek aynı zamanda eğlenerek ve
severek Fransızcayı daha kolay öğrenebilir.

La Journée Francophonie (Frankofoni günü) : de la
Frankofoniyi öğrencilerimizle birlikte kutladık. Peki Frankofoni nedir?
Frankofoni, ana veya ikincil dil olarak Fransızca konuşan ülkeleri bir araya
getiriyor. Bugün 5 kıtada 80'den fazla ülkede yaklaşık 300 milyon kişi
Fransızca konuşmaktadır.
20 Mart haftasında kutlanan Frankofoni, dünyadaki Fransız dilini, kültürel ve
dilsel çeşitliliği ve ayrıca barış, demokrasi ve insan haklarını teşvik etmeyi
amaçlamaktadır.
Nous avons célébré cette semaine la Francophonie avec nos élèves. Mais
qu'est-ce que la francophonie ?
La francophie regroupe les pays qui parlent le français comme langue
principale ou secondaire. Aujourd'hui, on estime qu'environ 300 millions
de personnes parlent français dans plus de 80 pays, sur les 5 continents.
La francophonie, célébrée la semaine du 20 Mars, a pour mission de
promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique dans
le monde, ainsi que la paix, la démocratie et les droits de l'homme.
We celebrated this week Francophonie with our students. But what is
Francophonie? La Francophonie brings together countries which speak French
as their main or secondary language. Today, around 300 million people speak
French in more than 80 countries, on the 5 continents.
La Francophonie, celebrated on the week of March 20th, aims at promoting the
French language, cultural and linguistic diversity in the world, as well as peace,
democracy and human rights.
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BİLİM ATÖLYESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÇEVRE ETKİNLİKLERİ

Bilim Atölyesi dersi, çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma, keşfetme
imkânı sağlayan özel bir atölyedir. Dokun, dene ve öğren ilkeleriyle çocuklarımızın
yaşayarak ve keşfederek öğrenmelerini hedefler. Öğretmenlerimiz öğrencileri için
çeşitli fen ve doğa etkinlikleri hazırlar. Öğretmen bu derste iyi bir gözlemci ve rehber
konumundadır.
Bilim Atölyesi dersinde çocuklara çeşitli durumlarla ilgili deneme, tahmin etme,
yanılma, gözlem yapma, soru sorma, problem çözme, araştırma ve inceleme fırsatları
sunulur. Atölyede yapılan etkinliklerin temelindeki amaç; çocuklarımıza bilimsel
düşünme becerisi katıp ilerdeki yaşamlarında üreten, neden-nasıl sorularını soran,
merak eden, dünyayı tanımak ve anlamak isteyen bireyler yetiştirmektedir.
Okulumuzun avlusuna kurulan sürdürülebilir yapılı çevre eğitim alanı'nda; tohum
ekimi, sebze yetiştirme, bahçe bakımı ve sulaması gibi uygulamalar yapılmaktadır.
Yemek artıklarından gübre yapımı, elektrik tasarruf amaçlı güneş enerjisini ve rüzgar
enerjisini bu dersimiz kapsamında öğreniyoruz.
Çocuklarımız doğayla ne kadar etkileşim içindeler? Çevrelerindeki değişimleri ne
kadar fark edebiliyorlar? Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza doğa sevgisini
aşılamak, kendi sebzelerini yetiştirmek, küçük canlıları, kuşları gözlemlemek için
doğa çalışmalarının işleyişi çok önemlidir.
Kuşların kışın beslenmeleri için kuş evleri hazırlıyoruz. Ekolojik sistemi tanıyor ve
bizim için ne kadar önemli olduğunu öğreniyoruz. Parmak izlerimiz aynı mı? Derimiz
bizi nasıl korur? Yağmur yağdırabilir miyiz? Hangisi daha sıcak? Tırtıl nasıl kelebek
oldu? Çiçeğimiz nasıl renklendi? gibi daha pek çok sorunun cevabını bilim ve doğa
atölyesinde öğreniyoruz.

1
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ZEKA OYUNLARI ETKİNLİKLERİ

Akıl ve Zeka Oyunları nedir?
Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık,
ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara
verilen genel bir isimdir. Zeka oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme
becerilerini geliştirmektir. Özellikle 6-12 yaş arasındaki çocuklar için bu
oyunlar çok önemlidir. Zeka oyunları, çocukların algılarını, hafızalarını,
bilişsel becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek için kullanılabilir.Bunun için
doğru materyaller ve doğru eğitmenler eşliğinde, farklı öğrenme metotları
göz önünde bulundurularak eğitim verildiğinde çocukların gelişmesi önemli
derecede görülmektedir.
Zeka Oyunlarının Öğrenciler için Faydaları:
· Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişmesi.
· Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması.
· Çok yönlü/ stratejik/ eleştirel düşünebilme.
· Planlı hareket etme yetisi.
· Hızlı düşünme ve karar verme.
· Durumlar karşısında farklı çözüm yolları/ stratejileri geliştirebilme.
· Ekip çalışmasına yatkınlığının artması.
· Akademik (sınav / ders) başarılarının artması.
· Sebep- sonuç ilişkisini doğru kurabilme.
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DRAMA ETKİNLİKLERİ

Drama Nedir?
Drama çağdaş öğretme sistemlerinde son yıllarda sıklıkla kullanılan
yeni bir oluşumdur. Drama bir düşünceyi, beden diliyle, hareket
ederek devinimle anlatımdır.
Diğer bir ifadeyle drama;
· İnsanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü
gelişmesi,
· Bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması,
· Kendini ifade edebilmesi,
· Araştırma istek ve arzusunun artması,
· Yaratıcı olması,
· Yaşamı çok yönlü algılamasıdır.
Bir başka ifadeyle; doğal ve anlık olaylardan ortaya çıkan durumları
tiyatro sanatını kullanarak, hayal gücü yardımıyla geliştirme,
sahneye çıkmadan ve oyunda rol yapmadan yaşam deneyimini
genişletme yoludur.
Drama '' yaparak - yaşayarak öğrenme bakımından en etkili eğitim
yöntemlerinden biridir.
Etkinliğimizdeki amaç çocuklarımızın iletişim ve etkileşimde
bulunmalarını,
· Kendilerini ve yaşadığı dünyayı en iyi şekilde algılamalarını
ve tanımalarını sağlayacak imkanlar sunmak,
· Grupla birlikte planlama yapma etkileşimde bulunma,
· İletişim ve dil yeteneklerini problem çözme yeteneklerini,
üretkenliği, kendi kendine kavrama ve sosyal olayları takip
edebilme yetisini grup planlamasını, dinleme alışkanlığı ve
empati yeteneğini kazandırmak şeklinde sıralanabilir...

1
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MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Müzik çocuğun hayatına doğuştan girmeye başlar. Doğumdan itibaren
çevreden duydukları her sese tepki vermektedirler. Müziğin çocuklar
üzerinde önemli bir rolu vardır. Biz müzik öğretmenlerinin amacı müzik ile
birlikte çocukların konsantrasyon becerilerini, şarkı söyleterek solunum
kontrolü ve akciğer gelişimini güçlendirmektir. Erken müzik eğitimi
çocukların işlem merkezlerini geliştirir. Çaldırdığımız orff enstrumanlarıyla
çocukların ritim duygusunu ortaya çıkarmak, dinletip öğrettiğimiz şarkılarla
seslerini nasıl kullanmaları gerektiğini de öğretiyoruz.
The Near East Preschool music teacher
For the child, music begins even before birth, and then, once born, the child
reacts to every sound heard from within the environment.
Music has an extremely important role upon children, with early music
education helping to develop all of the child's processing centres. The aim of
the music teacher is to strengthen the child's concentration skills, respiratory
control and lung development by encouraging them to sing along with music.
The music lesson at Near East Pre-school models itself closely upon the Orff
Approach; hearing and making music first, leaving the reading and writing of
music for later on - thus mirroring the way we all learned our own mother
tongue language. Drama, movement, speech and music are all combined
into the Near East music lesson, encouraging singing, chanting rhymes,
clapping, dancing and keeping a beat, thus helping to engage the child's
entire body and soul in a fun-filled learning process.
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ROBOTİK KODLAMA VE
BİLGİSAYAR ( ICT ) ETKİNLİKLERİ

Hayatımızın her aşamasında karşılaştığımız problemleri çözmek
için bir sihirli değneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde bu sihirli
değneğin adı teknolojidir ve yaşam kaynağını bilimden almaktadır.
İnsanoğlu yıllardır süre gelen doğaya karşı merak duygusunu ilimle
doyurmuş, bilimin bize sunduğu mucize ise günlük hayatımızın
vazgeçilmezi haline gelmiştir. Her alanda yaşamın değişmez
parçası olan teknolojik bilimler bize zamanı hediye ederek kısa
olarak nitelendirilen insan yaşamını zevkli ve yaşanılır kılmaktadır .
Okul öncesi eğitimde bilgisayar kullanımı, el-göz
koordinasyonunun gelişmesinde, dikkat yoğunlaştırmada,
öğrendiği kavramların pekiştirilmesinde, karar verme becerisinin
gelişmesinde katkı sağlayabilmektedir. Bunun yanında çocuklar
bilgisayarı sürekli bir büyüğün rehberliğinde kullanmalı ve sürenin
sınırlı tutulmasına dikkat edilmelidir.
Yeni bir dil öğrenmek nasıl çocukluk yaşlarında daha kolay olarak
kabul ediliyorsa çocuğun yaşına uygun bir kodlama dilinin de erken
zamanda öğretilmesi daha kolay olacaktır. Çocuğun teknolojiye olan
ilgisini keşfetmek için de en güzel konulardan biri olarak da
karşımıza kodlama ve robotik çıkmaktadır.
Robotik ile kendi yaptığımız bir robotun hareket etmesi, ses
çıkarması, ekranda istediğimiz şekilleri göstermesi ile fiziksel
kodlama ile tanışan çocuk mekanizmaları keşfetmekte, yaptığı
çalışmanın doğru olup olmadığını deneyimlemekte, hayal gücü ile
çalışmasına farklı özellikler katmak için bir yol keşfetmiş
bulunmaktadır. El becerilerinin gelişmesi, farklı durumlar için fikir
yürütmesi en önemli kazanımlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ
ETKİNLİKLERİ

OKUL ÖNCESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN AMACI
3,4,5 yaş grubu çocuklara oyunlar ile, düzgün vücut duruşu alışkanlığını
kazandırmak, temel motor becerilerin basamaklı olarak geliştirmek
(yürüyüş,koşu, atlama, sürünme, denge, hafif objeleri kaldırıp taşıma), psikososyal özelliklerini geliştirmektir.
Hedef Çalışmalarının Amacı;
Top vey akum torbalarını hedef şekillerin içine fırlatarak , şekil algılayabilme,
yön tayini yapabilme, el-göz koordinasyonu kazanabilme. Bu çalışmalar ile
çocuğun küçük kas grupları gelişir, dikkat ve motivasyonu artar, belirli bir obje
üzerinde odaklanmayı öğrenir.
Çift Ayak Zıplama;
Bu çalışmalar çocuklarımızın küçük ve büyük kas gruplarını geliştirirken
aynı zamanda koordinasyon ve denge gelişiminide hızlandırır.
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
MERKEZİMİZ

Okul Öncesi Rehberlik Birimi
Okul öncesi eğitim dönemi (3-6 yaş ) çocuğun gelişiminin en
hızlı olduğu dönemlerden biridir. Çocuğun bu dönemde almış
olduğu eğitim ileriki eğitim dönemlerinde alacağı eğitimin
temelini oluşturacağından özel bir öneme sahiptir. Çocuğun
anne babadan bağımsız hareket etmesi, sosyal roller
öğrenmesi, bilişsel ve duyusal anlamda beceriler kazanması ve
okula uyum sağlaması ancak uygun bir eğitimden geçmesi ile
olacaktır. Kendini tanıması ve kabulü, özgüveninin gelişmesi,
hayal dünyasının genişlemesi, kısacası çocuğun toplumda bir
birey olarak algılanmasının gerçekleşmesi için okullarda
rehberlik hizmetleri planlanır ve uygulanır.
Okul öncesi dönemde bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişim
alanlarıyla ilgili beklenilen düzeye erişen çocuk; araştırmaktan
hoşlanan, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, sosyal
ilişkilerine önem veren, paylaşmayı bilen, yaşadığı çevreye
duyarlı mutlu bir birey olarak toplumdaki yerini alacak ve
topluma faydalı olacaktır.
Okul öncesi eğitim programı doğrultusunda okulumuzda
gelişimsel rehberlik hizmetleri yürütülmektedir. Yürütülen
rehberlik hizmetleri koruyucu, önleyici ve krize müdahale
hizmetlerini kapsamaktadır. Rehberlik hizmetlerinden fayda
sağlamak için çocuğun hayatındaki tüm bireylerin (veli,
öğretmen, okul idaresi ve çocukla iletişim halinde bulunan diğer
bireyler) bu eğitimin içerisine dahil edilmelidir. Okulumuzda
bireysel ve grup rehberlik etkinlikleri düzenlenmektedir.
Bireysel rehberlik hizmetinde çocuğun bireysel ve sosyal
gelişimini desteklemek, yaşadığı duygusal sorunlarda ona
yardımcı olmak hedeflerimiz arasındadır. Rehberlik
hizmetlerinde amaç; sorunlarını çocuk adına çözmek değil
ona destek olarak kendi sorunlarını, kendisinin
çözebilmesi için yollar bulmasına yardımcı olmaktır.
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Anne Destek Eğitim Semineri (ADES)
Anne Destek Eğitim Semineri 8-12 hafta süren bir aile programıdır. Bu programda haftada bir
olmak üzere sohbet toplantıları yapılmaktadır. Çocuklarımızın gelişimini en iyi şekilde
desteklemeyi hedef alarak planlanan bir eğitim ve farkındalık sürecidir.
·Çocuğun farklı alanlarda gelişimini desteklemek için neler yapabiliriz?
·Çocuk ile nasıl iletişim kurmalıyız?
·Çocuğu nasıl dinlemeli ve onun kendini ifade etmesi için neler yapmalıyız?
·Olumlu davranış geliştirmek ve olumsuz davranışlarını azaltmak için neler yapabiliriz?
gibi konuları ele alarak çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için anne ve babalara destek
sağlamak ADES Anne Destek Eğitim Seminerlerinin birincil amacıdır.
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Özel Eğitim
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program esas alınarak gelişim
özellikleri, eğitim ihtiyaçları, performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara
yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren
bireyselleştirilmiş özel eğitim programı uygulanır.
Çocuklarımızın üretici ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini, kendi kendilerine yeterli
bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmeleri için amaçlanan
bireysel destek eğitimidir.
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Yakın Doğu Okular Gurubu Yoga – Mandala ve Mindfulness
Atölyesi

Mindfulness ( Bilinçli Farkındalık )
Yakın Doğu Okullar Grubunda yaptığımız mindfulness çalışmaları ile
çocuklarımıza, yapılan her davranışa ve hissedilen duyguya dikkat
vermeyi, şimdi ve burada olmayı, kendi düşünce ve bedeniyle barışık
olmayı, kendilerine ve başkalarına nazik davranmayı ve bunu hayata
geçirmeyi öğretiyoruz. Farkındalık, çocuklarımızın daha iyi yetişkinler
olmasını sağlayacak bir beceridir. Bu çocuklarımıza verdiğimiz en değerli
hediyedir.
Okullarımızda terapist Eline Snel tarafından geliştirilmiş olan ve gelişmiş
ülkelerin eğitim müfredatlarında yer alan, “ Çocuklar için Dikkat Eğitimi ”
MBSR ( Mindfulness Bassed Stress Reduction – Mindfulness Temelli
Stres Azaltma Yöntemi ) okul müfredatımızda uygulanmaktadır.
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Mahremiyet ve Sınırlar Eğitimi
Mahremiyet ve sınırlar eğitimi, çocuğun kendini korunaklı kılmasına, kişiliğinin oluşmasına ve
sağlıklı bir gelişim dönemi geçirmesine katkı sağlar.
Okullarımızda dört yıldır “ Çocuğum Ben, Beni İhmal ve İstismara Karşı Koru! Nasıl
Korunacağımı Öğret ! ” sloganıyla mahremiyet ve sınırlar eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız
verdiğimiz eğitimle kendilerinin ve diğer insanların özelinin ve özel alanlarının ne olduğunu ,
sosyal hayatın içinde kendi özel alanlarını korumaları gerektiğini, diğer insanların özeline
saygı duymayı, kendisi ve çevresi arasında sağlıklı sınırlar koymayı öğreniyorlar.
Verdiğimiz eğitim kapsamında öğrencilerimize bedenlerinin sınırlarını öğreterek, duygu ve
duyumları ile bağ kurdurarak, kendilerini cinsel, fiziksel ve duygusal istismara karşı nasıl
korumaları gerektiğinin bilincini kazandırıyoruz.
Amacımız ; Öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve verdiğimiz eğitimin ebeveynler tarafından
desteklenmesini sağlamaktır.
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Çocuk Yogası
“ Yoga, erken yaşta başlandığı ve düzenli bir şekilde yapıldığı taktirde çocukların
ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimine inanılmaz fayda sağlar.”
Çocuk yogası, kendi içinde ritmi olan, çocukların bedenlerini fark ettikleri,
kendilerine, birbirlerine ve doğadaki her şeye karşı saygı duymalarını anlatan,
onları daha duyarlı bir yaşama teşvik eden, kendilerini kimseyle
kıyaslamamalarını bedensel duruşlar, meditasyon, nefes çalışmaları, hikayeler
ve oyunlar içerisinde öğreten bir yaklaşımdır.
Çocuk yogası çocukların kendi zihin ve bedenleriyle kalabildikleri tek branş
olmasından dolayı, gerek mat üzerinde gerekse sınıflarda yaptığımız sandalye
yogası ile çocuklarımızın küçük yaştan yogayı hayat rutinlerine almalarını
amaçlıyoruz.
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Mandala
Bir terapi yöntemi olarak bilinen mandala, “çember, daire” anlamına gelen bir meditasyon
çeşididir. Mandala merkezden başlayıp dışarıya doğru dairesel şekiller içinde genişler.
Bu dairelerin içi belli bir düzene göre şekillendirilir ve boyanır. Çocuklar mandalalarını
boyamadan önce kağıtlarının arkasına gerçekleşmesini istedikleri dileklerini çizerler ya
da yazarlar. Bu dileklerin mandala tarafından tutulduğuna ve gerçekleşeceğine inanılır.
Burada amaç, çocuklarımızın ihtiyaçlarına dikkat getirmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını
ortaya çıkarmak ve hayal güçlerini zenginleştirmelerine yardımcı olmaktır.
Mandalanın Faydaları:
Mandala çocuklarda; konsantrasyon sağlamaya yardımcı olur, dikkat süresini artırır,
hayal gücünü destekleyerek beyinin sağ lobunun gelişmesini sağlar. Stres, endişe ve
kaygının azalmasına katkı sağlar, koordinasyon ve psikomotor becerilerini geliştirmeye
yardımcı olur, beden, ruh ve zihnin bütünsel anlamda rahatlamasına destek olur, sabırlı
olmayı sağlar, bedeni ve zihni dinlendirir, estetik bakış açısını arttırarak sanatsal bakış
açısına olumlu katkılarda bulunur.

1

135

2020 - 2021

NEAR EAST PRESCHOOL
1996

VELİ TANIŞMA GECELERİ

2020-2021 Eğitimöğretim yılı başlamadan
önce pandemi koşulları
çerçevesinde öğrenci,
öğretmen ve veli iletişim
üçgeninde, işbirliği
artırma amaçlı ‘ Tanışma
ve Okul Programlarını
Tanıtma’ toplantılarımızı
gerçekleştirdik.
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2020 - 2021 EĞİTİM YILINA MERHABA DEDİK

Okulda en önemli gün
Mezuniyet değil, okulun
ilk günü
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 97.kuruluş yıl dönümünü
pandemi koşullarına uygun olarak düzenlediğimiz
törenle kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
dolayısıyla düzenlenen törende
cumhuriyet,laiklik,demokrasi vurgusu yapıldı.
Atatürk sevgisi ve Atatürk Devrimleri’nin önemi
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10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİMİZ

Türkiye Cumhuriyetinin
Kurucusu,bağımsızlığın
mimarı, Ulu Önder Mustafa
Kemal ATATÜRK’ü,
aramızdan ayrılışının 82.yıl
dönümünde, sevgi ve
özlemle andık.
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CUMHURİYETİMİZ 37 YAŞINDA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığının yıl dönümü olan
15 Kasım;Yakın Doğu Okul
Öncesinde çoşku ve gururla
kutlandı.
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LİDERLERİMİZİ ANMA TÖRENİ

Liderlerimizi saygı, özlem, rahmet ve minnetle andık.

Saygı sevgi ve özlemle
liderlerimizi online dersimizde
andık.
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YERLİ MALI HAFTAMIZ

Çocuklarımızın evlerinden getirdikleri çeşitli
yiyecek ve malzemelerle oluşturduğumuz
sergimizi gezdik.
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Engelliler Günü
ONLINE 23 NİSAN TÖRENİ KUTLADIK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 101'inci yılında, online kutladık.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı online düzenlenen törenle kutladık. 23 Nisan sabahı anaokul,
İlkokul öğrenci, öğretmen ve veliler, online tören için bilgisayar karşısında bir araya geldi. Yayın akışını Evren
Maner'in yönettiği ve sunuculuğunu Milhan Göktepe ve Mine Ulaş’ın yaptığı tören, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'mızın okunması ile başladı. Andımız 5E sınıf öğrencilerimiz tarafından okundu. İlköğretim Eğitim
Başkanı'mız Ertan Aligüllü tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, günün anlam ve önemini anlatan
konuşmayı yine okulumuzun 5B. sınıf öğrencilerinden Ayşe Şevketoğlu ve 5F Alliah Malik yaptı. Törenimiz;
oynanan dansların, şarkıların ve şiirlerin okunduğu videoların izlenmesi ile sona erdi.
Törenimize katkı koyan herkese TEŞEKKÜRLER...
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Mustafa Kemal Atatürk'ten
armağan 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramını coşku ile
kutladık.
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Üzerimizde emeği çok büyük olan güzel yürekli
annelerimizin anneler gününü kutladık.

‘ paha biçilemeyen tek şey anne ’ sevgisidir.
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MESLEK TANITIMI

Değerli velilerimiz mesleklerini anlattı.
Çocuklarımız büyük bir heyecan ile izlediler.

146

YAKIN DOĞU OKUL ÖNCESİ
1996

2020 - 2021

BAHÇEDEKİ İSTASYON
ETKİNLİKLERİ
Bahçede hazırlanan keyifli oyunları arkadaşlarımız ile oynadık.Bahçedeki istasyon
etkinliklerinde; oyun çocukların en gerçek uğraşlarıdır.
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Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Dünya Down Sendromu
Farkındalık Gününde renkli
çoraplar giyerek, renkli el
baskıları yaparak
farkındalık yarattık.

148

YAKIN DOĞU OKUL ÖNCESİ

2020 - 2021

1996

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI
GÜNÜ

Çocuk Hakları Günü
için hazırlanan
aile katılımlı
projelerimiz.
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HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

Hayvanları Koruma Günü için
hazırlanan aile katılımlı
projelerimiz.
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Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık
gününde mavi giyinerek
farkındalık yarattık.
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Dünya Su Günü

Su hayattır. Dünya Su Gününden görüntüler.
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27 Mart Dünya Tiyatrolar
Günü

27 Mart Dünya Tiyatrolar gününü
okulumuzda kutlayarak, eğlendik.
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5 Yaşlarımızın Survivor Günü

Güzel havanın tadını çıkartarak
parkurda yarıştık. Çok eğlendik.
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TREN GEZİMİZ

Güzel bir günde, tren ile ilkokulu
ziyaret ettik.
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YAŞLILAR
HAFTASINDAN GÖRÜNTÜLER

Gölgesinde hayat bulduğumuz çınarlarımıza
sahip çıkalım.
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İLKOKULU ZİYARET

İlkokulu ziyaret ettik,
bahçesinde oyunlar oynadık.
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DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

https://youtu.be/Bs_o_gGzmKQ

Hayatı paylaşmak için engel yok
dedik ve farkındalık yarattık.
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DÜNYA ÇOCUK
GÜNÜ

Dünya çocuklarla güzel. Çocukların her daim
mutlu olacağı günler diliyoruz. Dünya
Çocuk Gününü çoşku ile kutladık.
1
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DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Daha güzel yarınlar için çevremizi temiz tutalım, dünyamızı
koruyalım.
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4 YAŞ SINIF ETKİNLİKLERİMİZDEN
GÖRÜNTÜLER

Da Vinci sınıfı farklı materyaller
kullanarak kendi özgün ürünlerini
yarattı.

Da Vinci sınıfı pet şişelerden rengarenk
kumbara yaparken çok eğlendi.

Picasso sınıfı okumaya yazmaya
hazırlık.

Dali sınıfı makas çalışmasını dikkatlice
yapıyor.

Titian sınıfı işbirliği içinde sergi hazırlığı yapıyor.

Dali sınıfı etkinlik
saatinde çok
eğlendi.
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PARAŞUT OYUNU

Paraşüt ile renk oyunları oynadık.
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KREŞİMİZDEN KIBRIS GÜNÜ
GÖRÜNTÜLERİ

Kıbrıs Günü etkinliğimizde
kültürümüzü tanıdık ve tanıttık.
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KREŞİMİZİN HALLOWEEN
PARTİSİ GÖRÜNTÜLERİ

Hallowen Partimizi coşku ve
kostümlerimiz ile kutladık.
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KREŞİMİZDEN YENİ YIL
GÖRÜNTÜLERİ

Yeni yılı büyük bir sevinç ve
çoşku ile karşıladık.
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2020-2021 YIL SONU PORTFOLYO SUNUMLARI
ANAOKUL/KREŞ

Yaptıklarımız öğrendiklerimizdir. Bir yıl
boyunca yaptığımız çeşitli portfolyo
faaliyetlerimizi ailelerimize sene
sonunda sunduk.
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2020-2021 YIL SONU SERGİSİ
ANAOKUL/KREŞ

Minik ellerden çok güzel yetenekler.
Sergimizden kareler.
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2020-2021 YIL SONU
SERGİSİ ANAOKUL/KREŞ

Minik ellerden çok güzel yetenekler.
Sergimizden kareler.

QR CODE
YEMEK ZAMANI
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THE 2 YEAR OLD’S ENGLISH CLASSROOM ACTIVITIES

The Blue class are learning body parts whıle
playing games.

The Blue class are learning about animals.

The Green class are learning about animals.

The Green class are learning body parts,
playing games.

The Red class are learning body parts whıle
playing games.

The Red class are learning body parts whıle
playing games

The Yellow
class are
learning
opposites,
wet and dry.

The Yellow class are making farm animals.
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5 YEAR OLDS SPECIAL DAYS
HALLOWEEN

ARCHIMEDES: We dressed up and enjoyed our Halloween Day. We played different games that day.

DARWIN : We decorated our door for Halloween with our favourite cartoon character Peppa Pig and we took some
great photos.
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2020 - 2021

HALLOWEEN

PASTEUR: We wore costumes, played games and we did some arts and
crafts for Halloween.

FARADAY: Halloween celebrations with our costumes in front of our decorated classroom door, playing Halloween
games in our classroom and making a monster craft.

1
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HALLOWEEN

NEWTON: We wore different costumes and had fun at school.

NOBEL: We used accessories to
dress up for Halloween and played
games to enjoy the day.

FAHRENHEİT: The Halloween game feeding the monster was very fun.
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HALLOWEEN

EİNSTEİN: We had fun with our Halloween costumes and games.

PISAGOR: Halloween
was really fun. We got
to wear different
costumes and play
games. Happy
Halloween.

1
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HALLOWEEN

PLATON:
We
decorated
our door for
Halloween
and we
wore
costumes,
played
games and
we did
some arts
and crafts.
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HALLOWEEN

SOCRATES: We decorated our own monsters for Halloween. We had so much fun while decorating.

1
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NEW YEAR

ARCHIMEDES: It was an unforgettable memory to celebrate the arrival of the New Year with our friends in the class
and gave gifts to each other.

DARWIN: We celebrated the New Year all together and wished everyone a happy and a healthy year.
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NEW YEAR

EINSTEIN: We had a lot
of fun at the party we
had on New Year's day
and received our gifts
from santa.

FAHRENHEIT: We
are decorating our
New Year tree with
excitement.
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NEW YEAR

FARADAY: New year celebrations-we are giving our secret santa presents to our friends.

NEWTON: We dressed up to celebrate New Year, played games and had fun with our friends.
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NEW YEAR

NOBEL: We celebrated New Year and got our secret Santa gifts from our friends.
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NEW YEAR

PASTEUR: We celebrated New Year at school. We had a great time.
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NEW YEAR

PISAGOR: Today we wore our own clothes and had a party. Happy New Year everyone.
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NEW YEAR

PLATON: We celebrated New Year at school. Santa brought us presents and we decorated our new year cards.
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NEW YEAR

SOCRATES: Santa brought us presents and we decorated our own stockings.
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INDIA

ARCHIMEDES:
We learned about India which
has different cultural values.

DARWIN: We learned about India by colouring their traditional clothes.
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INDIA

EINSTEIN: We had fun and decorated Henna Hands for International month of India.

FAHRENHEIT: Decorating
India's colourful elephant.
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INDIA

FARADAY: International month India- We have learnt lots of things about India.

NEWTON: We learned about India's rich culture and made elephants for art work.

PASTEUR: We learnt
so many things about
Indian Culture.
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INDIA

NOBEL: We learnt about the country flag, president, capital, cultural food and clothing. We also looked at
the world map and found India. Then as a group we painted the elephant in different colours and patterns
famous in India.

SOCRATES: We learned the importance of elephants for India.
115
187

NEAR EAST PRESCHOOL

2020 - 2021

1996

INDIA

PISAGOR: We learned about the country India. It is a very big country.

PLATON: We learned so many things about Indian culture and colouring their traditional lamp candles.
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CYPRUS

PISAGOR: This month we learnt about our culture and beautiful country, Northern Cyprus.

SOCRATES: We
had fun learning
things about
Cyprus. We learned
that donkeys are
the symbol of
Karpaz.

1
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CYPRUS

DARWIN:
Darwin class
loved riding the
donkey all
around
Cyprus.

NEWTON: We
had fun learning
about Cyprus, its
culture, history,
and famous
places to go.
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CYPRUS

EINSTEIN: We had fun learning things about Cyprus.We learned that donkeys are the symbol of Karpaz.

191

NEAR EAST PRESCHOOL

2020 - 2021

1996

CYPRUS

FARADAY: International month North Cyprus - We have
learnt about North Cyprus, took photos on the donkey we
created as a class.

120
192

YAKIN DOĞU OKUL ÖNCESİ
1996

2020 - 2021

CYPRUS

ARCHIMEDES: We got to know our own country, Cyprus,
more closely.
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CYPRUS

FAHRENHEIT: North Cyprus donkeys are so cute.
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CYPRUS

NOBEL: We learnt about the country flag, president, capital,
cultural food and clothing. We also looked at the world map and
found Cyprus. Then as a group we did the stone oven famous in
Northern Cyprus.

1
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CYPRUS

PASTEUR: We learnt about North Cyprus Culture and we made flags.

122
124
196

YAKIN DOĞU OKUL ÖNCESİ
1996

2020 - 2021

CYPRUS

PLATON: We learnt about North Cyprus culture and we made olive trees.

1
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ENGLAND

ARCHIMEDES: It was very exciting to learn about the
English Culture.

DARWIN: We were excited while driving the
most famous black taxis of England.

EINSTEIN: We made the London Eye and learned things for the international month of England.
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ENGLAND

FAHRENHEIT: With England's Black Taxis it's fun to take a ride in London.

FARADAY: Traditional month England- We have took photos behind the red telephone that we have decorated
as a class

NEWTON: We enjoyed
learning about England,
its culture, food and
famous places to visit.

1
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ENGLAND

NOBEL:We
learnt about the
country flag,
queen, capital,
cultural food and
clothing. We also
looked at the
world map and
found England.
Then as a group
we painted the
black taxi famous
in England.

PASTEUR: We made Royal Guards and we
learnt about English Culture.

200

NEAR EAST PRESCHOOL

2020 - 2021
1996

ENGLAND

PISAGOR: England was the country this month. We learned it has a royal family and a Queen called Queen
Elizabeth 2nd.
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ENGLAND

PLATON: We made Red buses and we were excited while driving the most famous red buses of England.

SOCRATES: We made
the England Flag for
İnternational month of
England.
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RUSSIA

ARCHIMEDES: We learned the cultural
characteristics of the Russian country and took
photos in memory of Russia.

1

DARWIN: You could have seen the joy on their
faces as they pretended to be wearing the
traditional costumes of Russia.
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RUSSIA

EINSTEIN: We learned about Russian Culture.

FAHRENHEIT: Russia's
international outfits are very
stylish and stunning.
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RUSSIA

FARADAY: International month Russia -We took photos behind
the traditional Russian clothes we have painted on a card board.

NEWTON: We had fun learning about
Russia, it's culture, history and made
beautiful Russian Dolls.

1
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RUSSIA

NOBEL: We learnt about the country flag, president, capital, cultural
food and clothing. We also looked at the world map and found Russia.
Then as a group we painted the big bear famous in Russia.

PASTEUR: Learning
about Russian Culture
was so much fun.

SOCRATES: We had fun
learning Russian culture.
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RUSSIA

PISAGOR: Moscow is the capital of Russia. We enjoyed learning about their culture.

PLATON: We
had fun
learning about
Russian
culture and we
painted
traditional
Russian
clothes.

1
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MOTHERS DAY

ARCHIMEDES: We prepared a card for
our dear mothers for Mother's Day.

DARWIN: We made a heart shaped flower
for our beautiful mothers.

EINSTEIN: We prepared a Mother's Day card for our beautiful mothers with our love.

FAHRENHEIT: Heart shaped cards for
our Lovely mothers.
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MOTHERS DAY

FARADAY: We are making heart shape
flowers for our mothers, on their special
day.

NEWTON: We love our mothers and made beautiful heart shaped cards for our mothers.

NOBEL: For our mothers to feel special we
coloured the flower and folded it into a
heart shape.

SOCRATES: We decorated Mother's Day cards for our beautiful mums.

1
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MOTHERS DAY

PASTEUR:
We made
beautiful cards
for our
mummies for
Mother's Day.

PLATON: We made beautiful cards for our
mummies for Mother's Day.
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MOTHERS DAY

PISAGOR: A very special day
for our mummy. We made a
flower with a note inside. Happy
mother's day.

1
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DARWIN: We really enjoyed having our breakfast together.

PASTEUR: We had a really good time having breakfast in our online lesson.
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PLATON: We had a really good time at the pyjama party in our online lesson.

ARCHIMEDES: We had fun while learning and practising new topics during distance learning.

NOBEL: We had fun while learning and practising new
topics during distance learning.

1
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SOCRATES: We were supporting our learning with worksheets.

EINSTEIN: We had fun learning things with worksheets.
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PISAGOR: We had fun while learning and practising new topics during our English lesson.

NEWTON:
We are doing
Opposite
Worksheet and
learning new
opposites.

1
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FARADAY: We are matching the pictures with the correct sound.

FAHRENHEIT: We had fun while learning and practising new topics during distance learning.
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Geleceğimizin güvencesi olan
çocuklarımızın,
kendi başına karar verebilen,
hayatın güçlükleri ile
baş edebilecek ölçüde
donanımlı ve yetenekli
gençler olarak yetiştirilmeleri
ortak hedefimizdir.

