
 

Müdür: Bn. Valerie Karaitiana     

Müdür Yardımcısı: Bn Ameera Hassanein 

Refah Bölümü Başkanı: Bay Tim Brown 

Telefon: 9309 1181 Vebsitesi: www.dallasps.vic.edu.au 
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Görüş Bakışımız: “Öğrencilerimizin okuryazarlıkta ve matematikte başarılı,  

yaratıcı, güvenli ve mutlu olmasıdır.” 

4. Dönem, Sayı 4 / 2021 
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Önümüzdeki haftalarda okul, KOVID güvenliği için yönetim yönergelerini ve hükümet kısıtlamalarını takip edecek.  Compass  ve 

bültenimiz aracılığıyla sizlere daha fazla bilgi sağlayacağız. 

 

 

 

 

Dönemin ortasına doğru ilerlerken, tüm öğrencilerimizin okuldaki öğrendiklerini ve eğlendiklerini görmek harikadır.  Sınıflardaki 

öğrenimi ve tüm öğrencilerin olumlu bir tutum sergilediğini görmek ve duymak sevindirici oldu.  Bu, toplumumuz için zorlu bir yıl 

oldu ve herkesin birbirine karşı olumlu ve nazik davranışlarını takdir ediyoruz. 

 

Ebeveynler/bakıcılar için birkaç hatırlatma: 

 

Okul Şapkaları 

 

 

 

 

 

 

Güneşten gelen morötesi ışınlarının(UV) radyasyonu, cilt kanserinin ana nedenidir.  Neyse ki, UV 3'ün üzerindeyken iyi bir güneş 

korunma önlemi sağlanarak çoğu cilt kanseri önlenebilir.  Bu dönem tüm öğrencileri okula şapka getirmeleri için teşvik ediyoruz.  

Lütfen çocuğunuza şapkasını okula getirmesi için hatırlatınız. 

 

2022 için Sınıf Hazırlıkları 

2022 için hazırlıklarımız sonuçlandırmak için tüm personelle birlikte plan yapıyor ve işbirliği yapıyoruz.  Sayılarımızı kesinleştirmek 

için Ana Sınıfa yeni kayıt olacak tüm başvuruları memnuniyetle kabul ediyoruz. 

Kendini iyi hissetmeyen herkes evde kalmalı ve en hafif belirtilerle bile KOVİD-19 için CPR testi 

yaptırmalıdır. 

http://www.dallasps.vic.edu.au
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ÖNEMLİ GÜNLER 

 

• 14 Aralık, Salı—6. Sınıfların Mezuniyet töreni  

• 17 Aralık, Cuma —4. Dönemin son günü  

 

YENİ KAYITLAR 

2022 öğretim yılı için yeni kayıtlar Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kabul edilmektedir. Kayıt bilgisi için lütfen 

ofisimize başvurunuz. Kayıt formuna erişim için enrolment form u tıklayınız. 

 

 

 

 

 

YENİ KAYITLAR 

2022 öğretim yılı için yeni kayıtlar Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kabul edilmektedir. Kayıt bilgisi için lütfen 

ofisimize başvurunuz. Kayıt formuna erişim için enrolment form u tıklayınız. 

https://www.dallasps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/09/Student_Enrolment_Form_2022.doc
https://www.dallasps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/09/Student_Enrolment_Form_2022.doc
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Nesli Tükenmekte olan Hayvanlar için Mücadele eden Öğrenci Liderleri, fon toplamak için okulumuzda yapılan etkin-
likleri destekledikleri için içtenlikle toplumumuza teşekkür eder.  398,65$ yardım topladık ve bu fonu hızlı papağan 
(Swift Parrots) yetiştirme programını desteklemek için Melburun Hayvanat Bahçesi'ne göndereceğiz. 
 
Öğrenciler boyama yarışmasına ve serbest giyim gününe katıldılar.  Lütfen aşağıdaki harika fotoğraflara bakınız. 
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Saygı     Gurur    Güven    Azim 

 

 

Ana Sınıftaki öğrencilerimiz çok eğlenceli aktiviteler yapmakla meşgul oldular.  Yazma dersinde mevsimleri 

ve hava durumu hakkında bilgiler yazıyoruz.  Öğrenciler ayrıca Kedi Pete hikayesini kullanarak sebep ve 

sonuç üzerinde çalışıyorlar.  Pek çok öğrencimizin sınıfta her gün ellerinden gelenin en iyisini yapmaya 

çalıştığını görmek harika olmuştur. 

 

 

Matematik dersinde bölmeyi öğreniyoruz.  Teker teker paylaşmayı ve eşit nesne grupları oluşturmayı öğreni-

yoruz.  Resmi olmayan ölçü birimlerini kullanarak nesneleri karşılaştırmak için ölçüm öğrenimi üzerinde de 

çalışıyoruz.  Öğrencilerin gösterdiği tüm çabadan çok etkilendik. 

 

 

Araştırma dersinde, mevsimlere bakarak her mevsimde meydana gelen farklı hava durumunu araştırıyoruz.  

Ayrıca doğal afetlere, özellikle de yanardağlara baktık.  Bir yanardağın farklı kısımlarını ve bir patlama sırasın-

da neler olduğunu öğrendik.  Öğrenciler yanardağları inceliyorlar ve daha sonra sınıfta yapacakları bir 

yanardağı tasarladılar. Herkesi tebrik ediyoruz. 

 

 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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Okuma dersinde kelime ailelerini öğreniyoruz. Kelime aileleri, aynı harf grubuyla sona eren kelimelerdir.  

Çocuklar her harfin sesini teker teker hecelemek yerine doğrudan kelimeyi söyleyebileceklerini öğreniyorlar.  

Kelime aileleri, çocukları kelimelerdeki kalıpları bulmaya teşvik eder, böylece bu bilgiyi daha hızlı bir şekilde 

hatırlayıp, kolayca heceleyebilirler.  Örneğin (ack) kelime ailesini öğrenen çocuk (rack) kelimesini kolayca 

heceleyebilir.  Öğrenciler bu yazım kalıplarını yazma derslerinde kullanmaktan keyif aldılar. 

 

 

Birinci Sınıf öğrencileri, sayı kalıplarını tanıyorlar.  Bu hafta basamak değerine tekrar baktık.  Öğrenciler 2 ve 3 

basamaklı sayıları okumak, yazmak ve temsil etmekle meşguldü. Birbirlerine, belirli bir yere gidiş ve geliş 

yönü tarif ederken kareli haritaları kullanmaktan özellikle keyif aldılar 

 

 

 

Öğrenciler bedenlerini ve zihinlerini sağlıklı tutan iyi alışkanlıkları öğreniyorlar.  Egzersiz ve kaslarımızı güçlü 

tutmadaki rolü de dahil olmak üzere birçok alışkanlığı tartıştık.  Öğrencilerin tümü, gün boyunca kendinizi 

yorgun hissetmemeniz için erken uyumayı içeren iyi bir uyku düzeni geliştirmenin çok önemli olduğu 

konusunda hemfikirdi.  Ayrıca beynimizin düşünmesine yardımcı olduğu için gün boyunca susuz kalmamak ve 

bol su içmek için bilinçli bir çaba gösteriyoruz. Lütfen çocuğunuzun her gün okula bir şişe su getirmesini 

sağlayarak bize bu konuda destek olunuz. 
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İkinci sınıf öğrencileri okuma dersinde metine dönüp cevap bulmayı öğreniyorlar.  Sorulan soruyu belirliyoruz ve 
cevapları bulmak için metne dönüyoruz.  Öğrenciler tam cümleler kullanarak cevaplarını yazmaya başlıyorlar.  
Makaleleri araştırıyoruz ve metinlerde ne zaman kullanıldığını araştırıyoruz. 

 
İkinci Sınıf öğrencileri yazılarını yazarken öğrenciler, hikayeler hakkında bilgiler edindiler.  Giriş, gelişme ve sonuç 
oluşturmak için bir hikaye tahtası kullanıyoruz.  Öğrenciler, sıfatları kullanarak karakterlerini ve hikayenin geçtiği 
yerleri tanımlamaya devam ediyorlar. 

 
 

Matematik dersinde İkinci Sınıf öğrencileri çarpma ve bölme problemlerini çözüyorlar.  Problemleri  çözmek için çeşitli 
yöntemlerr uyguluyor ve çalışmamızı göstermek için bir düşünce panosu kullanıyoruz.  Öğrenciler, adlarını ve 
özelliklerini araştırarak 2 ve 3 Boyutlu şekillerle ilgili bilgilerini geliştirmeye devam ediyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde, İkinci Sınıf öğrencileri, "Seçimlerimiz sağlığımızı nasıl etkiler?" konusuyla ilgili merak etiğimiz 
sorularımıza  yanıt vermek için araştırma yapıyoruz.  Öğrenciler bilgi bulmayı ve bir araya getirmeyi öğreniyorlar.  
Bulduğumuz bilgileri kendi kelimelerimizle ifade etmeye başlıyoruz. 
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Okuryazarlıkta, öğrenciler hikayeleri araştırdılar ve yazılar yazdılar.  Yazarların, okuyucularının ilgisini çekmek 
için kullandıkları unsurları belirlediler.  Karakterlerin duygularına ve bunların bir hikaye boyunca nasıl 
değiştiğine baktılar.  Öğrenciler, yazarların bir sorunu ortaya koyma ve bir çözüm oluşturmanın farklı yollarını 
anlamak için bir dizi resimli kitap okudular.  Öğrenciler daha sonra kendi hikayelerini yazmak için bulgularını 
kullandılar.           

 

 

Matematik dersinde öğrenciler kesirleri araştırdı.  Özge üleşke (payı paydasından büyük olan) kesirleri keşfet-
meye başladılar ve bunları karışık sayılardan oluşan kesirlerle eşleştirdiler.  Kesirleri sıraladılar ve bir sayı 
doğrusunda gösterdiler.  Öğrenciler ayrıca simetriye baktılar ve bağlantı küplerini kullanarak 3 Boyutlu sime-
trik nesneler yarattılar. 

            
   

        

Bu dönemin bilimsel araştırma konusu, geri dönüşü olan ve olmayan değişiklikleri içeren madde dünyasının 
(world of matter) araştırılmasıdır. Öğrenciler, çeşitli malzeme seçimlerini ve kullanım alanlarını araştırıyorlar; 
örneğin, sıcak, yumuşak ve esnek olduğu için bir bere yünden yapılır.  

 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 
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ARAŞTIRMA 

 
 
Öğrenciler yazma dersinde, potansiyel yatırımcıları işlerine yatırım yapmaya ikna etmek için, ikna edici metinlerini 
planlıyorlar.  Sebepler ve örnekler oluşturmaktadırlar.  Okuma dersinde, öğrenciler yazarın bakış açısı bulmak için 
metinlerden ipuçlarını kullanıyor ve yazarlardan gelen metinlerde önyargıyı (neyi tercih ettiğini) araştırıyorlar. 
 
 
 
Matematik dersinde öğrenciler, kesirli sayıları araştırıp toplama ve çıkarmada sayı doğrusunu kullanıyorlar, kesirleri 
araştırıyor ve kesirleri saymayı öğreniyorlar.  Öğrenciler, sınıfta bir karton kutunun bir kopyasını oluşturarak dönüşüm-
leri ve konumu araştırıyorlar.  Öğrenciler ölçüler kullanarak kartondan kutu yapıyorlar ve önümüzdeki hafta araştırma-
larına devam edecekler. 
 
 
 
Araştırma dersinde öğrenciler iş planlarına devam ediyor ve fikirlerini eyleme geçiriyor.  Sınıfta prototip (örnek) yapmak 
için limonata, ayakkabı rafları ve dondurma dükkanları yapmak için çeşitli malzemeler topluyorlar. 
 
 



  

 4. DÖNEM, 4. HAFTA 4. DÖNEM,  5. HAFTA 

ANA SINIF A: Fatima Ahmet 

ANA SINIF B: Nidal Junior 

ANA SINIF C: Ali Sara 

1 A: Mouna Rana 

1 B: Mohammad Elias 

1 C: Isaac Prisma 

2 A: Mousa  Muhammad 

2 B: Izhaak  Wafa 

2 C: Halil  Adam 

2 D: Aleyna  Yumna  

3 A: Idris Leyla 

3 B: Ahmed Zahra 

4 A: Amira Bilal 

4 B: Kasem Adam 

4 C: Deniz Zena 

5/6 A: Abdul Omer 

5/6 B: Jawdat Fatima 

5/6 C: Alliaza Hassan 

5/6 D: Mahmoud Vena 

5/6 E: Ahmed Aqsa 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 



 

Mevcut tüm programları bir sonraki duyuruya kadar çevrimiçi olarak yapıyoruz.  Zoom üzerinden herhangi 

bir programa katılmak istiyorsanız lütfen  0419475047 numaradan arayınız veya mesaj atınız.  Önceliğimiz 

toplumumuzu güvende tutmaktır - güvenli olduğu anda tüm yerinde faaliyetlere devam edeceğiz. 

Etkileşimli İngilizce Kursu: 

Ücretsiz İngilizce Dersleri Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri sabah 9:15 ile ö.s.12.15 arası yapılmaktdır.   

Başlangıç ve ileri seviye sınıflarımız mevcuttur. Lütfen Fatima’yı 0419475047 nolu numaradan arayınız. 

Çevirimiçi Oyun grubu: 

Oyun Grubu 3. haftadan itibaren çevrimiçi olarak başlayacaktır.  Herkes katılabilir.  Bağlantı için  0419475047 

nolu cep telefonuna mesaj atınız. 

Reclink: 

Reclink Vakfı, Zumba, Dance fit (Dansla Zindelik), Pilates ve Bollywood dansı gibi çeşitli aktiviteler için Zoom 

aracılığı ile programlar sunmaktadır.  Bu programlar her gün Zoom bağlantısı aracılğı ile yürütülmektedir.   

Lütfen Fatima’ya 0419475047 nolu cep telefonu aracılığı ile bağlantı için mesaj atınız. 

Yiyecek Paketi: 

İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapmaktayız.  Yiyecek Paketi’ne ihtiyacınız varsa lütfen Fatima'yı 

arayınız veya mesaj atınız. 

 

 

 

 

 

Daha fazla bilgi için Toplum Binası Kordinatorü Fatima Ghazzaoui ile iletişime geçiniz 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 
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Upfield Anaokulunda ek tesis ve yenileme çalışmaları—Başlangıç Eylül ortası — Bitiş Aralık 2021 

Anaokul programı bu dönmede devam edecektir. 



Dallas Brooks İlkokulu Anaokulu’nda yenileme çalışmaları—Başlangıç 20 Eylül— Tahmini Bitiş tarihi Ekim Ortası 2021 

Anaokul programı bu dönmede devam edecektir. 



  

  

  


