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BÜLTENDE NELER VAR? 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.HABERLEŞME VE İLETİŞİM 

*Haberleşme nedir? 

*Eskiden nasıl iletişim 

kurulurdu? 

*Eski haberleşme ve 

iletişim araçları nelerdir? 

*İletişim araçlarının 

faydaları nelerdir? 

 

 

 

 

2.GÖKYÜZÜ 

Gökyüzü neden mavidir?         

*Yağmur nasıl oluşur?              

*Yıldızlar neden parlar?     

*Gündüz yıldızları neden 

göremiyoruz?   

 

 

 

 

 

  

 

3.UZAY 

*Uzayda neler vardır?              

*Güneş sistemi nedir?            

*Yerçekimi nedir?               

*Gezegenlerin isimleri 

nelerdir? 

 

 

 

 

 

 

4.DÜNYAMIZ 

*Dünyamızın şekli neye 

benziyor? 

*Dünyanın üzerindeki 

renkler nelerdir? 

*Dünyanın katmanları 

nelerdir? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TELEFONUN TARİHİ-İCADI 

Yüzyıllar boyunca insanlar uzak yerlerle haberleşmeyi sağlayacak işaretler gönderme yollarını aradılar. Mesaj iletmek için başvurulan ilk yöntemler, açık havada yakılan ateşler ve parlayan 
aynalardı. Fransız Claude Chappe 1793'te icat ettiği mesaj iletme makinesine, "uzaktan yazan" anlamında "telgraf" adını verdi. Bu aygıtın işleyişi, kule tepesine takılmış hareketli kolların 

kullanılmasıyla oluşturulan işaretler 

yardımıyla rakam ve harfleri iletmeye dayanıyordu.  
 

Sonraki 40 yıl içinde elektrikli telgraf geliştirildi ve 1876'da Alexander Graham Bell, ilk kez konuşmaları teller aracılığıyla iletmeyi sağlayan telefonu icat etti. Sağırlarla ilgili çalışmaları, 
Bell'i seslerin havadaki titreşimlerle nasıl oluştuğunu merak etmeye yöneltmiş, "armonik telgraf" adı verilen bir düzenek üstünde çalışırken, elektrik akımının konuşma sırasında oluşan titre-

şimleri andıracak biçimde değiştirilebileceğini bulmuştu. Telefonla ilgili çalışmalarının dayandığı ilke de buydu.  
 

Türkiye'de ilk telefon 1908 senesinde uygulanmaya başlandı. Kadıköy ve Beyoğlu santralleri 1911 senesinde hizmete açıldı. İlk otomatik telefon santralı 1926 senesinde Ankara'da kuruldu. 
Ardından diğer il merkezlerinde de telefon santralları kurulmaya başladı. 

 

Peki ALO nereden geliyor?  
Telefonda hemen hemen her gün kim bilir kaç kez kullandığımız ALO sözcüğü, gerçekte bir sevgilinin adının "kısaltılmış" biçimidir.  

Sevgilinin "tam adı" "Alessandra Lolita Oswaldo" dur. Bu sevimli genç kız, telefonu icat eden Alexander Graham Bell’in sevgilisiydi. Graham Bell, telefonu icad edince, ilk hattı sevgilisinin 
evine çekmişti.  

Atölyesinde, telefonu çalınca, arayanın Allessandra Lolita Oswaldo’dan başkası olamayacağını bildiğinden; Graham Bell, telefonu açar açmaz "Alessandra Lolita Oswaldo" diyordu.  
Bell, zamanla sevgilisine adını kısaltarak hitap etmeye başladı ve telefonu her açışında onu "Ale Lol Os" diye karşıladı. Çalışmaları uzadıkça, Graham Bell, sevgilisinin adını daha da kısalttı ve 

ona iki heceli bir ad buldu. Bu kısa ad "ALO" idi.  
Allessandra Lolita Oswaldo, geliştirip tüm kente yaymaya çalıştığı telefondan başka bir şey düşünmeyen, sevgilisinin bitmez tükenmek bilmeyen deneylerinden rahatsız olmaya başlayınca 

Bell’i terk etti.  
Yaşlı Bell, sevgilisinin kendisini bir gün arayacağı umuduyla telefonun başından ayrılmadı. Kentte çekilen telefon hatlarının sayısı da giderek artmaya başlamıştı. Graham Bell’i artık başka 

kişiler de arıyordu. Fakat o, telefonun her çalışında, kendisini sevgilisinin aradığını sanarak telefonunu ALO diyerek açıyor ve herkese artık ALO diyordu.  
O günlerde hemen herkes, telefonu açtıklarında Alexander Graham Bell’in anısına saygı olarak ALO demeye başladı. Bugün tümümüzün kullandığı ALO sözcüğü işte o günlerden uzanmaktadır 

günümüze.. 

KAYNAKÇA 

https://www.gelisenbeyin.net/telefonun-icadi.html 

http://www.gelisenbeyin.net/telefonun-icadi.html
http://www.gelisenbeyin.net/alexander-graham-bell-telefon-mucidi.html
http://www.gelisenbeyin.net/telefonun-icadi.html
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SPOR  
*TIRMANMA 

*SÜRÜNME 

*ESNEME 

*ZIPLAMA VE SIÇRAMA 

*BACAK AÇMA VE 

KAPAMA 

*TAKLA ATMA 

*TEK VE İKİ AYAK 

ÜZERİNDE DENGEDE 

DURMA 

 

 

GRUP OYUNLARI  
*EŞİNİ BUL  

*KAFESTEKİ KUŞ 

*ŞİŞEN BALONLAR 

*ÇORAP GİYME 

*DENGEDE KALMA OYUNU 

*MUMYALAMA 

*MONT GİYİNME 

 

 

 

 

MÜZİK VE ORF 
*TELEFONUN DELİKLERİ 

*SAATİM ÇALDI 

*ÇİKOLATA 

*BEBEK FİL 

*İPLİ KUKLA 

*KARINCA 

 

 

 

 

AYIN GÖRSEL OKUMA 

POSTERİ 
*BUNLAR NEDİR? NE İŞE 

YARAR? 

 

 

 

 

 

EĞİTİCİ OYUN VE AKIL 

OYUNLARI 
*GÖKDELEN 

*BEŞTE BEŞ 

*PRATİK ZEKÂ 

*TİK-TAK 

*TRAFİK OLUŞTURMA 

*SUDOKU 

*HAFIZA KARTLARI 

*ÖRÜNTÜ 

 

 

GÖRSEL SANATLAR 
*ARTIK MATERYALLER 

İLE PROJE ÇALIŞMALARI 

*İLK PORTREM 

*ŞEKİL ÇALIŞMALARIM 

*İLETİŞİM ARAÇLARI 

*ASTRONOT YAPIMI 

 

 

 

 

KAVRAMLAR  

VE  

ŞEKİLLER 
*GENEL TEKRAR 

 

 

 

 

 

 

RENK KARIŞIMI 
*YEŞİL 

(SARI+MAVİ) 

 

 

 

 

 

 

 

AYIN KELİMELERİ 
*DAKTİLO 

*TELEFON 

AYIN HAYVANI 
*KOALA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
 

 

SEVGİLİ VELİ; 

15 ŞUBAT CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN C VİTAMİNİ PARTİMİZE TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN TURUNCU-YEŞİL-SARI KIYAFET 

GİYİNİP GELMELERİ, AYRICA EVİNİZDE BULUNAN TURUNCU NESNELERİ PARTİ GÜNÜ ÖĞRENCİMİZ İLE GÖNDERMENİZ RİCA 

OLUNUR. C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLERDEN ÖĞRENCİMİZ İLE (MİKTAR İSTEĞE BAĞLI) O GÜN GETİRİP, FAYDALARINI 

ANLATMASINI VE TANITMASINI SAĞLAMANIZI RİCA EDECEĞİZ.(MANDALİNA, TURP, PORTAKAL, MANDALİNA, LİMON, 

BİBER, ANANAS, ÇİLEK, KİVİ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYIN PARTİSİ 



 

 
*14 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ OKULUMUZDA ÇÖMLEK ATÖLYESİ TANITIMI VE ETKİNLİĞİ YAPILACAKTIR. 

SİZLERE GÖNDERİLEN KATILIM İZİN BELGELERİNİ İMZALAYIP, GÖNDERMENİZİ RİCA EDERİZ. 

*21 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ SİNEMA GEZİ ETKİNLİĞİ YAPILACAKTIR. TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN GEZİYE 

OKUL EŞOFMANLARI İLE KATILIM SAĞLAMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. 

 

DUYURULAR 
*28 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ OKULUMUZDA YANGIN TATBİKATI YAPILACAKTIR. 

 

*HER CUMA SİZLERE GÖNDERİLEN ETKİNLİK DOSYALARINI ETKİNLİKLER İÇERİSİNDEN 

ALINDIKTAN SONRA PAZARTESİ GÜNLERİ OKULA GÖNDERMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. 

 

*06-07 ŞUBAT OKULUMUZDA PROFESYONEL FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILACAKTIR. ÇEKİME 

KATILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SİZLERE GÖNDERİLMİŞ OLAN ÇEKİM İZİN 

KÂĞITLARINI İMZALAYIP GÖNDERMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. 

*ÇEKİM GÜNÜ GRUP FOTOGRAFI ÇEKİLECEĞİ İÇİN BEYAZ ATATÜRK TİŞÖRTÜ, KIZ 

ÖĞRENCİLERİN SİYAH ETEK-KÜLOTLU BEYAZ ÇORAP, ERKEK ÖĞRENCİLERİN SİYAH 

PANTOLON GİYİNMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. 

 

 

 

AYIN GEZİLERİ 



Ailede Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önemi Nedir? 
Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluşturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur. Toplum huzurlu 

olabilmesi için ailelerin huzurlu olması gerekir. 

Ailede, sevgi saygı, dayanışma, iş bölümü olmalıdır. 

Ailenin başarı ve mutluluğunda bireyler arasındaki dayanışma önemli etkendir. Ailedeki iş bölümü, dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Ailede anne, baba ve 

çocukların görev ve sorumlulukları farklıdır. 

Aile hayatı sosyal hayatın en önemli unsurlarından biridir. Düzenli bir aile yaşamını devam ettirebilmek son derece önemlidir . Aile hayatı ne kadar düzenli ise çocuklar 

da o kadar sağlıklı ve kendine güvenen kişiler olarak yetişir. 

Dayanışma aile bireylerinin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirine bağlanmasıdır. 

İş bölümü, aile ortamında yapılacak işlerin aile bireyleri tarafından paylaşılmasıdır. Örneğin, annemiz yemek yaparken, masayı hazırlamak, odamızı toplamak gibi. 

Ailede herkesin bir rolü vardır. Herkes rolünün gerektirdiği sorumlulukları yerine getirir. Böylece aile içerisinde düzen, karşılıklı yardımlaşmayla kolaylıkla yerine 

getirilir. İş bölümü yapmayı ve sorumluluklarımıza uygun davranmayı ilk ailede öğreniriz. İş bölümü sayesinde değişik görev ve hizmetler karşılıklı yardımlaşmayla 

kolaylıkla yerine getirilir. 

Aile içerisinde sürdürülen anlayış ve iş bölümü toplum hayatına da yansır. Ailelerdeki huzur ve mutluluk, toplumu da mutlu ve huzurlu kılar.  

Çağdaş Türk ailesinde kadın erkek eşitliği vardır. Anne ve baba, ailenin tüm gereksinimlerini karşılarlar. Çocukları yetiştirmek ve onların iyi eğitim almalarını sağlamak 

için uğraşırlar. Karşılaştıkları sorunları birlikte çözerler. Sorumlulukları eşit olarak paylaşırlar. Bunları yerine getirirken karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde 

olurlar. 

Ev işlerinden aile bireyleri sorumludur. Çocukların da aile içinde görev ve sorumlulukları vardır. Örneğin odalarını düzenli tutmak, sofranın hazırlanmasında anne, 

babasına yardımcı olmak, çocukların yapabileceği işlerdendir. Çocuklar, varsa küçük kardeşlerinin bakımında da anne ve babalarına yardımcı olabilirler. Aileleriyle 

birlikte alışverişe çıkabilirler. 

Aile bireyleri üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşırlar. Bu durum, ailedeki dayanışmanın en güzel örneğidir. Sevinçlerin aile bireyleriyle paylaşılması mutluluğu artırır. 

Üzüntülere ortak olunması ise sorunları azaltır. Her iki durum da aile bireylerini birbirine bağlar. 

Atatürk, aile bireyleri arasındaki dayanışmaya büyük önem vermiştir. Aile içinde olduğu kadar, toplum yaşamında da kadınla erkeğin birlikte hareket etmesini 

istemiştir. Türk kadınının iş yaşamının her alanında yer alması gerektiğini şu sözlerle belirtmiştir: “Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır. Bu yol; 

büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmî, ahlâkî, sosyal, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, 

destekleyicisi yapmak yoludur.” 

Ailede İş Bölümünün Faydaları; 

1. Herkesin rolü ve yetkileri belli olur. 

2. Herkes birbirleriyle yakından ilgilenir. 

3. Herkes kararlarda söz sahibi olur. 

4. Herkesin kendini huzurlu hissettiği bir aile ortamı sağlanmış olur. 

5. Herkes belirlenen kurallara sonuna kadar bağlı ve saygılı olur. 

KAYNAKÇA  

http://ailede-yardimlasma-ve-dayanismanin-onemi.nedir.org/ 
 



HAFTASONU ÖNERİSİ 

 

Çocukların hayal güçlerini bu kadar harekete geçiren ve soyuttan somuta geçişi sağlayan en 

eğlenceli oyunlardan biridir. Yaratıcılıklarını geliştirir, kas gelişimini destekler. El-göz 

koordinasyonu sağlar, sorgulamayı, problemlere birden fazla çözüm üretmeyi ve renkleri 

öğretir. Oyun kutularının üzerindeki şekilleri takip eder ve yönergeye uygun olarak hareket 

etmeyi öğretir. Dikkatini nesne üzerine odaklamayı öğretir. Hem büyüklere hem de 

küçüklere hitap eden bu oyunlar ailece keyifli zaman geçirmeyi, kendini ifade etmeyi sağlar 

ve aile içi iletişimi arttırır. 

Çocuğunuz ile eğlenceli vakit geçirmek isterseniz FORUM İSTANBUL AVM gidebilirsiniz. 
LEGOLAND İSTANBUL İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: Kocatepe Mahallesi, Paşa Cd 5/5, 34045 Bayrampaşa/İstanbul, Türkiye 

Telefon: +90 444 3 253                                                   

https://www.legolanddiscoverycentre.com/istanbul/

