
 
 

 
EYLÜL AYI PLANI 

 
 
 
 
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ 
 
 

Ø İLKİLK 
          “OKULA HOŞGELDİN” 

• Okulumuzun yeni dönem açılısını kutluyoruz. 
Okulumuzu, bölümlerini, çalışanlarımızı ve aramıza 
yeni katılan arkadaşlarımızı tanıyor, okulda ilk 
günümüzü ‘yeni normal ’sürecine uygun tanışma, 
kaynaşma ve bahçe oyunları ile geçiriyoruz. 

 
 
 
 
 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALARIMIZ 

• İlk öğretim haftasını yeni tedbir ve kurallar 
çerçevesinde coşkuyla kutluyoruz. Bütün bir yıl 
boyunca neler öğreneceğimizi, ne tür etkinliklerimiz 
olacağını öğreniyoruz. 

• Yangından Korunma Haftası kapsamında yangından 
korunmak için ne gibi önlemler almamız gerektiğini, 
olası yangın durumunda nasıl davranmamız gerektiğini 
etkinliklerimizle öğreniyoruz. 

 
 
 
AYIN MUCİDİ 
 

B 
• Banyoda dünyayı değiştiren ünlü İtalyan mucit 

Archimedes’i tanıyoruz. İcatlarını, bilim serüvenini, 
hayatını öğreniyor, görsel, deney ve oyunlarla 
buluşlarını tanımaya çalışıyoruz. 

 
AYIN PROJESİ 
 

MİNK  
• ‘Bana bir dayanak noktası verin, Kaldıraçla Dünyayı 

yerinden oynatayım.’ diyen Archimedes’in etkisine bu 
denli güvendiği Kaldıracı icat etme hikayesini dinliyor, 
bizler de kendi kaldıraçlarımızı tasarlayıp 
fonksiyonlarını test ediyoruz. 

 
 
MİNİK GEZGİNLER 
 

 
• Akdeniz’in çizme şeklindeki yarımadası İtalya da 

başkent Roma’da bulunan, bir zamanlar Gladyatörlerin 
savaştığı Kolezyum’u ziyaret ediyoruz. Bizler de 
Kolezyum’un bir maketini hazırlayarak, tarihi yeniden 
canlandırıyoruz. 

 
 
 
AYIN 
TURNUVASI 

 
• Spor yapıyor sağlıklı yaşıyoruz. Bu kapsamda her ay 

yeni bir spor çeşidi ile tanışıyor, turnuva hazırlıyoruz. 
İşte bu ayın sporu ‘Mini Golf’. Golfun kurallarını 
öğreniyor bahçemize kurduğumuz minik sahada 
karşılaşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 

 
 



 
 
 
 

 
EKİM AYI PLANI 

 
 
 
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ 

Ø İLKİ 
• Atatürk’ün yeni nesillere emanet ettiği 

Cumhuriyetimizi 97. Yıl dönümünde ilk günkü coşku 
ve mutlulukla kutluyoruz. 

 
 
 
 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALAR 
 
 

 
• Dünya Çocuk Gününü bizzat muhataplarıyla oyun ve 

etkinliklerle kutluyoruz.  
• Kızılay haftası kapsamında Kızılay’ın kuruluş amaç ve 

uygulamalarını öğreniyor, etkinliklerimizle 
öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. 

• Hayvanları koruma gününde hayatı paylaştığımız 
hayvan dostlarımızın yemek, su, barınma ihtiyaçlarını 
giderecek etkinlikler hazırlıyoruz. 

• Dünya Posta Günü kapsamında Postanın kuruluş 
amacını öğreniyor, sevdiklerimize mektuplar 
hazırlıyoruz. 

 
AYIN MUCİDİ 
 

• Tesla mı Edison mu? Tesla’nın büyük katkıları olsa da 
tarihe adını yazdıran dünyamızı aydınlatan Thomas 
Alva Edison’dur. Bizler de bu ay sorduğu sorulara 
cevap ararken onlarca icat yapan ve birçok alanda 
hayatımızı kolaylaştıran makinelerin ve Elektriğin 
babası Edison’un hayatına tanıklık edeceğiz. 

 
 
AYIN PROJESİ 
 

• Basit elektrik devresi hazırlayarak Ampul yakma ve 
motor çalıştırmayı hep birlikte deneyimliyoruz. 
Yaptığımız bu ampulle hazırladığımız maket evin 
aydınlanmasını sağlıyoruz. 

 
 
MİNİK GEZGİNLER 

• Minik gezginler bu ay rotasını Afrika kıtasına Mısır’ da 
bulunan Gize piramitlerine çeviriyor. Dünyanın 7 
harikasından biri olan piramitlerin tarihini yapılış 
amaçlarını hikayelerini dinliyor, Antik Mısır dönem 
kostümlerimizle mumya oyunu oynuyor, kendi 
piramitlerimizi inşa ediyoruz. 

 
 
AYIN 
TURNUVASI 

• Bu ay farklı ağırlıktaki toplarla 9-10 labutu devirmeyi 
amaçlayan, bireysel veya takım halinde oynanan 
Bowling sporunu tanıyor ve bowling maçı yapıyoruz. 

 
 



 

 
KASIM AYI PLANI 

 
 
 
 
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ 

Ø İLKİLK 
• Atatürk’ün ’Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ diyerek 

büyük sorumluluk yüklediği ve bu sorumluluğa yakışır 
şekilde var gücüyle emek sarf eden öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. 

 
 
 
 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALARIMIZ 

• Dünya Çocuk Kitapları Haftasında çocuk klasiklerinden 
örnekler okuyup, en sevdiğimiz kitabın yazarına kitapla 
ilgili düşüncelerimizin olduğu mektuplar yazıyoruz. 

• Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde sevgi ve 
minnetle anıyoruz. 

• Dünya Hoşgörü günü kapsamında sahip olduğumuz 
insancıl erdemleri tartışıyor hoşgörü temalı oyunlar 
oynuyoruz. 

• Dünya Çocuk Hakları Gününde sahip olduğumuz 
hakları yüksek sesle okuyor, dil, din, ırk, millet 
gözetmeksizin her çocuğun bu haklara sahip olduğunu 
dile getiriyor, haklarımızın yazılı olduğu afişler 
hazırlıyoruz. 

• Ağız ve diş sağlığı haftasında, ağız ve diş sağlığının 
önemi üzerinde duruyor, diş maketi hazırlıyoruz. 

 
 
 
AYIN MUCİDİ 
 

B 
• Annesinin işitme engelli olmasından sebep işitme 

engellilerle en iyi iletişim yolunu ararken telefonu icat 
eden mucit Alexander Graham Bell’in meraklı ve şanslı 
hayatına tanıklık edeceğiz. 

 
AYIN PROJESİ 
 

MİNK şeklini  
• G. Bell’in bir odadan diğerine teller vasıtasıyla sesin 

taşınabileceği keşfinden sonra, bizler de en uzak 
mesafeye sesimizi taşıyacak telefonlar üretiyoruz. 

 
 
MİNİK GEZGİNLER 
 

 
• Bu ay dünyanın 7 harikasından biri olan efsanevi bahçe 

Babil’in Asma bahçelerine konuk oluyoruz. Babil 
kralının eşi için yaptırdığı yemyeşil bahçenin bizler de 
maketini oluşturuyoruz. 

 
AYIN 
TURNUVASI 

 
• En az iki oyuncu ve bir pinpon topuyla oynanan masa 

tenisinin kurallarını öğreniyor, sınıfımızda masa tenisi 
sahası oluşturup, maç yapıyoruz. 

 
 
 



 

 
ARALIK AYI PLANI 

 
 
 
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ 

Ø İLKİ 
• Tutum-yatırım ve Türk malları haftası kapsamında 

ülkemizde kendi öz kaynaklarımızla üretip 
geliştirdiğimiz ürünleri tanıyor, yerli üretim ve tüketimi 
desteklemek amaçlı afişler hazırlıyoruz. Ata tohumu 
kampanyası başlatıp elimize geçen ata tohumlarından 
bir bahçe hazırlıyoruz. 

• 31 Aralık günü 2020 yılına veda ediyor yeni yılı büyük 
ümit ve dileklerle kutluyoruz. 

 
 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALAR 
 
 

 
• Dünya engelliler gününde hepimizin birer engelli adayı 

olduğumuzu hatırlatarak, engelli bireylerin hayatlarını 
kolaylaştırmak adına neler yapabiliriz tartışıyoruz ve 
çıkan ürünlerin projelerini oluşturuyoruz. 

 
AYIN MUCİDİ 
 

• Işığın kırılmasını incelerken görme bozukluğu yaşayan 
ve bu engelini gözlüğü icat ederek ortadan kaldıran 
Salvino Degli Armati’nin keşif tutkusuna şahitlik 
ediyoruz. 

 
 
AYIN PROJESİ 
 

• Tarihte icat edilen ilk gözlüğün görsellerini inceledikten 
sonra bizler de atık materyallerden tasarım 
gözlüklerimizi hazırlayıp, gözlük tasarım defilesi 
düzenliyoruz. . 

 
 
MİNİK GEZGİNLER 

• Bu ay Mısır ın İskenderiye şehrinde inşa edilmiş ancak 
günümüzde bulunmayan tarihte yapılan en yüksek fener 
özelliğini taşıyan İskenderiye Fenerini inceliyoruz. 
Fenerlerin ne amaçla inşa edildikleri öğrendikten sonra 
İskenderiye deniz feneri maketimizi hazırlıyoruz. 

 
 
AYIN 
TURNUVASI 

• İngiltere’de askerlerin ok atma pratiği yapma 
amaçlarından kaynaklı ortaya çıkan dart sporunu 
tanıyor, kendi oluşturduğumuz alternatif dart tahtasıyla 
turnuva düzenliyoruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OCAK AYI PLANI 

 
 
 
 
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ 
 
 

Ø İLKİLK 
• Okulda geçirilen 100 günün şerefine 20 Ocak’ta o güne 

kadar yapılan tüm etkinlikleri duvarlara asıyoruz ve 
velilerimizin çocuklarımızla birlikte yaptığı 100 nesneli 
şapkalarla 100. Günü kutluyoruz. 

• 22 Ocak günü 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz 
döneminin sona ermesiyle, çocuklarımıza ilk dönem 
karnelerini veriyoruz.  

 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALARIMIZ 

• Enerji ve Tasarruf Haftası münasebetiyle doğanın 
ekolojik dengesini bozmadan nasıl enerji 
üretebileceğimizi, enerji tasarrufu hakkında alınması 
gereken önlem ve tedbirleri tartışarak etkinliğimizi 
gerçekleştiriyoruz.  
 

 
 
AYIN MUCİDİ 
 

B 
• 1906 da elektrikle çalışan ilk çamaşır makinesinin 

mucidi olan Alva John Fisher ‘ı tanıyoruz. Her birimiz 
Fisher’ın yerine geçip hangi koşullarda çamaşır 
makinesini icat ettiğimize dair hikayeler oluşturuyoruz. 
 

 
AYIN PROJESİ 
 

MİNK  
• İlk çamaşır makinesinin icadına kadar olan dönemde 

çamaşırların nasıl yıkandığına dair kronolojik sırayı 
takip ediyoruz. İcat edildikten sonraki gelişimini 
inceleyip gelecekte çamaşır makinelerinin hangi 
fonksiyonlara sahip olup, nasıl görüneceklerine dair 
kendi makinelerimizi tasarlayıp üretiyoruz. 
 

 
 
MİNİK GEZGİNLER 
 

 
• Minik gezginlerin yolu bu sefer Fransa’da bulunan 

Notre Dame Katedraline düşüyor. Fransız gotik 
mimarisinin en güzel örneklerinden olan katedralin 
fotoğraflarını inceliyor, temsili maketini hazırlıyoruz. 

 
 
 
 
AYIN 
TURNUVASI 

 
• Yılbaşı gecelerinin eşsiz eğlencesi Tombala sınıfımıza 

geliyor. Biraz şans biraz dikkat. Tombala oyununu 
oynuyor, kendi kural ve yorumlarımızı katarak yeni bir 
tombala oyunu oluşturuyoruz. 
 

 
 
 



 

 
ŞUBAT AYI PLANI 

 
 
 
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ 

Ø İLKİ 
• 14 Şubat Sevgi Gününde en yoğun duygularımızdan 

olan sevgiyi sevdiğimiz kişilere nasıl gösteririz 
cevabını arıyoruz ve sevgi temalı oyunlarımızı 
oynuyoruz.  

 
 
 
 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALAR 
 
 

 
• İzcilik haftasında; izcilik disiplinini, temel terimleri 

öğreniyoruz. Doğada hayatta kalma becerilerimizi 
geliştirebilmek adına ateş yakmayı, çadır kurmayı, 
düğüm atma tekniklerini, doğada yenebilecek yiyecek 
kaynaklarını öğrenerek izci marşımızı söylüyoruz. 

• Sivil savunma haftasında, herhangi bir olası afet, 
yangın vs. gibi durumlarda nasıl örgütlenip 
karşılaştığımız zorluklarla mücadele etmemiz 
gerektiğini öğreniyor ve bir sivil savunma hareketi olan 
AFAT’ı tanıyoruz. 
 

 
AYIN MUCİDİ 
 

• İskoçyalı bilim adamı William Deny gemi 
yapımcısıyken şansını hava aracı üretmekten yana da 
kullanır ve tarihin ilk helikopterini yapar. Bizler bu ay 
William’ın bu tecrübesine ortak oluyoruz. 

 
 
AYIN PROJESİ 
 

• Tarihte yapılan ilk helikopterin başarı öyküsünü 
dinliyor ve helikopterin üretim/gelişim aşamalarını 
inceliyoruz. Mükemmel bir helikopterin nelere sahip 
olması gerektiğini öğrendikten sonra kendi helikopter 

      Maketlerimizi yapıyoruz. 
 
 
MİNİK GEZGİNLER 

• Aylar sonra yine rotamız İtalya. Yanındaki katedralin 
çan kulesi olarak inşa edilen fakat yapıldığı günden 
itibaren güneye doğru eğilen Pisa Kulesi onu 
katedralden daha ünlü kılmıştır. Bizler de bu eğimin 
hikayesini araştırıyor kendi Pisa heykellerimizi 
yapıyoruz. 

 
 
AYIN 
TURNUVASI 

• Bu ayki sporumuz görünüş itibari ile futbola benzeyen 
fakat oynama şekli ve kuralları açısından futboldan 
ayrılan oyunumuz futsal. Salon futbolu olarak bilinen 
futsal için gerekli şartları oluşturup turnuvamızı 
gerçekleştiriyoruz. 

 
 



 

 
MART AYI PLANI 

 
 
 
 
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ 
 
 

Ø İLKİLK 
• 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde emekçi kadınlarımızın 

toplumda eşit hak ve özgürlüklere sahip olması adına 
bilinçleniyor, annelerimizin kadınlar gününü kutlamak 
üzere hediyeler hazırlıyoruz. 

 
 
 
 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALARIMIZ 

• 01-08 Mart Yeşilay haftasını sağlığımızı tehdit eden her 
türlü bağımlılığa karşı olduğumuzu etkinliklerimizle 
destekleyerek kutluyoruz 

• 14 Mart günü özellikle pandemi sürecinde önemini bir 
kez daha anladığımız doktorlarımızın Tıp Bayramını 
kutluyoruz. 

• 18 Mart Çanakkale Zaferi Gününde şehitlerimizi saygı 
ve minnetle anıyoruz. 

• 18-28 Mart tarihleri arasında toplumumuzun tecrübeli 
saygın bireyleri olan yaşlılarımızın Yaşlılar Haftasını 
etkinliklerimizle kutluyoruz. 

• 19 Mart günü biraz da nostalji yaparak Türk Dünyası 
Filmleri Gününü kutluyoruz. 

• 21-28 Mart tarihlerinde; her geçen gün biraz daha yok 
olan ormanlarımızın yerine yeni ağaçlar dikerek Orman 
Haftasını kutluyoruz. 

• 22 Mart’ta canlıların en önemli yaşam kaynağı olan 
Suyun önemine dikkat çekerek etkinliklerimizle Su 
Gününü kutluyoruz.  

• 25 Mart Kütüphanecilik Haftasında; bir insanın kişisel 
gelişimindeki en büyük etkenlerden olan kitaplarımızla 
kendi sınıf kütüphanemizi kuruyoruz. 

• 27 Mart’ta ‘insanı insana insanla anlatma sanatı’ olarak 
bilinen tiyatronun tarihçesini dinleyerek Dünya 
Tiyatrolar Gününü kutluyoruz. 

 
AYIN MUCİDİ 
 

 
• 1830 yılında çözümleyici makine olarak adlandırdığı 

günümüz hesap makinesini icat edip geliştirmesiyle 
bilgisayarı icat eden Charles Babbage’yi tanıyoruz. 

 
AYIN PROJESİ 
 

MİNK  
• Bir oda büyüklüğünden ceplerimize sığacak boyutlara 

gelen bilgisayarın gelişim evrelerini inceliyor, kullanım 
amaçlarını, günümüzde ve gelecekte bilgisayarın yerini 
tartışarak bilgisayar çeşitlerinin maketlerini yapıyoruz. 

 
 



 
 
MİNİK GEZGİNLER 
 

 
• Bu ay bir masal şatosunu andıran Moskova da bulunan 

Aziz Vasil katedralini ziyaret ediyoruz. Bizler de bu 
muhteşem mimarinin maketlerini atık materyallerden 
kendimiz inşa ediyoruz. 

 
 
 
AYIN 
TURNUVASI 

 
• İki kişinin dirseklerini koyduğu bir masada 

karşısındakinin bileğini yere yapıştırmaya çalıştığı güç 
ve teknik gerektiren bilek güreşi bu ay ki turnuvamız. 
Sağlıklı beslenen kazansın "#$% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NİSAN AYI PLANI 

 
 
 
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ 

Ø İLKİ 
• Dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu 
Olsun. Bu özel günde bizlere bu bayramı armağan eden 
M. K. Atatürk’ü minnetle anıyor, bayramımızı büyük 
bir coşkuyla kutluyoruz. 

 
 
 
 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALAR 
 
 

 
• Dünya Mizah Gününde sevdiklerimizi şaşırtacak mini 

sürprizler hazırlıyoruz. 
• 4 Nisan Dünya Kanser Gününde, bu hastalıktan 

muzdarip olan çocuklar için farkındalık projesi 
oluşturuyoruz. 

• 10 Nisan Polis gününde düzen ve güvenliğimizden 
sorumlu olan Polislerimizin gününü etkinliklerle 
kutluyoruz. 

• 22-28 Nisan tarihlerinde velilerimizin de desteği ile 
ekransız bir hafta geçiriyoruz. Özellikle TV, tabletten 
uzak kaldığımız bu sürede oyunlarla, sohbet ederek, 
kitap okuyarak zamanımızı daha nitelikli hale 
getiriyoruz. 

 
AYIN MUCİDİ 
 

• Bu ayki mucidimiz yine yakın tarihimizden; uzun 
mesafeli radyo iletişimi ve telsiz telgraf sistemi üzerine 
yaptığı çalışmalarla ünlenen Guglielmo Marconi. Nobel 
ödüllü İtalyan mucidin radyo frekansları üzerine yaptığı 
çalışmalara ve başarı öykülerine tanıklık ediyoruz. 

 
 
AYIN PROJESİ 
 

• Bir zamanlar sihirli kutu olarak adlandırılan radyonun 
tarihçesini inceliyor bizler de kendi işlevsel 
radyolarımızı hazırlıyoruz. 

 
 
MİNİK GEZGİNLER 

• Minik gezginlerimizin bu ayki rotası kendi ülkemizde 
Bodrum’da bulunan dünyanın 7 harikasından sayılan 
Halikarnas Mozolesi. Kral Mausolos adına yaptırılan 
bir çeşit anıt mezar olan mozolenin bizler de çamur ve 
kil kullanarak maketini inşa ediyoruz. 

 
AYIN 
TURNUVASI 
 
 

•  Bu ayki spor müsabakamız bir çeşit bilye oyununa 
benzeyen fakat daha büyük bilyelerle oynanan, gelişmiş 
kurallara sahip bocce oyunumuz. Kuralları ve hamleleri 
öğrendikten sonra bizler de bocce turnuvamızı 
gerçekleştiriyoruz. 

 
 



 

 
MAYIS AYI PLANI 

 
 
 
 
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ 
 
 

Ø İLKİLK 
• Bolluk ve bereketi temsil eden baharın gelişi 

Hıdırellez’i şenliklerle kutluyoruz. 
• Sevginin, özverinin, fedakârlığın vücut bulmuş hali 

olan annelerimizin Anneler Gününü minnetle 
kutluyoruz. 

• ‘Okul dört tarafı duvarla çevrili alan değildir okul her 
yerdir’ diyor ve Okul Dışarıda sloganımızla 
bahçemizde oyunlar oynayıp yarışmalar düzenliyoruz. 

 
 
 
 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALARIMIZ 

• 6-12 Mayıs Kan Haftasında her damla kan kurtarılan bir 
candır diyerek afişlerimizi hazırlıyor kan bağışına 
dikkat çekiyoruz. 

• 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününde özellikle 
pandemi döneminde özverili çalışmalarından ötürü 
takdir ettiğimiz hemşirelerimizim gününü kutluyoruz. 

• 18-24 Mayıs müzeler haftasında tarihin koruyucuları 
olan müzelerimiz hakkında bilgi sahibi oluyor kendi 
çocuk müzemizi oluşturuyoruz. 

• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramımızı etkinliklerimizle coşkuyla kutluyoruz.  

• 21 Mart Dünya süt gününü süt üretimi ve tüketimine 
dikkat çeken etkinliklerimizle kutluyoruz. 

 
 
AYIN MUCİDİ 
 

B 
• Kendi yaptığı teleskopla gökcisimlerini inceleyen ve 

keşfettikleri ile kendi döneminin bilim insanları ile ters 
düşen, bu nedenle mahkemede suçlanan ünlü 
matematikçi Galileo Galilei bu ayki mucidimiz. 

 
 
AYIN PROJESİ 
 

 
• Teleskop astronomların kullandığı bir rasathane 

cihazıdır.1608 yılında icat edilmiş, Galileo tarafından 
ilk defa gökyüzü cisimlerini gözlemlemek için 
kullanılmıştır. Bizler de bu ayki projemizde kendi 
teleskopumuzu tasarlayıp gökyüzünü inceliyoruz. 

 
 
MİNİK GEZGİNLER 
 

• Minik gezginler bu ay İzmir Selçuk’ta bulunan tarihi 
cilalı taş devrine kadar dayanan, Efes antik kentine 
yolculuk yapıyor. Amfi tiyatrosuyla, kütüphanesi, anıt 
mezarları ve daha birçok yapısıyla tarihe şahitlik eden 
liman kentimizi daha yakından tanıyor ünlü 
tapınaklarının maketini yapıyoruz. 

 
 AYIN 
TURNUVASI 

 
• Bu ayki turnuvamız dünyada en fazla oynanan ve en 

fazla müsabakası düzenlenen Futbol. Bizler de 
takımlarımızı, oluşturup turnuvamı gerçekleştiriyoruz. 



 
 
 

 
HAZİRAN AYI PLANI 

 
 
 
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ 

Ø İLKİ 
• 18 Haziran itibariyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını 

bitirmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızın mezuniyetini 
eğlence içinde kutluyor karnelerini veriyoruz. 

• Hayatımızın süper kahramanları, ulu çınarları olan 
babalarımızın Babalar Gününü kutluyoruz. 
 

 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALAR 

 
• 20 Haziran Babalar Gününüz Kutlu Olsun. 

 
AYIN MUCİDİ 
 

 
• Bu ayki mucidimiz Alphonse Penaud. 1871’de 

havacılığın öncülerinden olan Alphonse kauçuktan 
yaptığı model uçağını 11 saniyede 40 metre uçurmayı 
başararak tarihte ilk yapısal dengeli uçağın icadını 
gerçekleştirmiştir. Azimli fakat kısa hayatına tanıklık 
ediyor, yaptığı uçak modellemesini inceliyoruz. 
 

 
 
AYIN PROJESİ 
 

 
• Alphonse’nin icadı ‘Planophore’ den esinlenerek 

havada bir süre uçmayı başarabilen model uçaklar 
tasarlayarak, en uzağa uçan uçak yarışları düzenliyoruz. 
 

 
 
MİNİK GEZGİNLER 

 
• Minik gezginler bu ay İngiltere’nin Porthcawl 

kasabasındaki Porthcawl Poınt Deniz Fenerini keşfe 
çıkıyor.1860 yılında dökme demirden inşa edilen fener 
şiddetli fırtınaların ve gel-gitlerin yaşandığı limanda 
yıllardır denizcilere ışık tutmakta. Bizler de dalgakıran 
ve fenerin duyusal maketini inşa edip, fenerin 
mücadelesiyle ilgili hikayeler oluşturuyoruz. 
 

 
 
AYIN 
TURNUVASI 

 
• Ayın sporu 1891 yılında Amerikalı bir beden eğitimi 

öğretmeni tarafından öğrencilerine şeftali sepetleriyle 
oynatmaya başlattığı sepet topu anlamına gelen 
basketbol. Bizler de oyun kurallarını öğrendikten sonra 
antrenmanlarımıza başlıyor turnuvamızı 
gerçekleştiriyoruz. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


