
 

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.” 

1. Dönem, Sayı 3/ 2022 

 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

YOL GÜVENLİĞİ 

Araştırmalar, 12 yaşın altındaki çocukların trafikte güvende olmak için gereken beceri ve deneyimi geliştirme-

diğini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERSONEL MÜKEMMELLİĞİ 

Personelimize bu yıla mükemmel bir başlangıç yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum.  Sınıflarımızda sık sık 

dolaşırken, öğretmeye ve öğrenmeye tutarlı bir yaklaşım ve güçlü ilişkiler kurulduğunu görüyorum. Perso-

nelimize yapılan yatırım, sürekli iyileştirme yapmak için anahtar unsurdur. 

 

BAYRAK TÖRENİ 

Bayrak töreni onbeş günde bir Cuma günleri ö.s. saat 3:05'te yapılacaktır.  Sosyal mesafemizi korumaya de-

vam ediyoruz ve hava müsaitse açık havada kalmaya devam edeceğiz.  Okul liderlerimize, bayrak töreninde 

liderlik etme fırsatı verilecektir.   Görüşmek üzere. 

http://www.dallasps.vic.edu.au
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YENİ KAYITLAR: 

Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kadar  2022 yılı için kayıtlar devam etmektedir. 

Kayıt bilgileri için lütfen ofis personelinimize danışınız.  Alternatif olarak bir kayıt formuna erişmek için buraya 

tıklayınız.  enrolment form 

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞİKLİĞİ   

Kişisel bilgileriniz değişirse, lütfen Okulumuzun Ofisine bildiriniz.  Okulun ebeveyn ve bakıcılarla iletişime geçe-

bilmesi  bakımından, değişen telefon numaralarının bizlere bildirilmesi önemlidir.   Aynı şekilde, acil durumlar-

da iletişim kurulacak kişiler de değişirse, lütfen bizi bilgilendiriniz.  Birinin çocuğunuzu almasını istiyorsanız, 

lütfen okulu şahsen bilgilendirdiğinizden emin olun, böylece bu kişi çocuğunuzu almak için acil durum listesine 

eklenebilsin. 

 

CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) - BAŞVURULARI AÇIKTIR:    CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) başvuru formları 

ofimizde bulunmaktadır.   Eğer Health Care (Sağlık Bakım) Kartınız veya Concession (İndirim Kartınız) varsa 

lütfen ofimize geliniz ve en yakın zamanda başvuru formunu doldurunuz.  125$ olan CSEF fonunu, 

çocuğunuzun gideceği kamp, spor programlarında, veya gezilerde kullabilirsiniz.  

Başvurular şimdi yapılabilinir.  

 

 

 

   

 14 Mart, Pazartesi    İşçi Bayramı—Resmi Tatil 

 

 29 Mart, Salı       Okul Resimlerinin Çekim Günü  

 

 8 Nisan, Cuma                 1. Dönemin Son günü (Erken kapanış) 

 

https://www.dallasps.vic.edu.au/?page_id=1232
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Dallas ve Upfield Anaokulu grupları yeni eğitim yılını büyük bir sevinçle karşıladı!  Çocuklar, güvenli ve sıcak bir 

ortamda eğitimciler ve akranlarıyla beraber olmaktan mutlu oldular.  Hem Dallas'ta hem de Upfield'da ye-

nilenen bahçelerimizin keyfini çıkarırken, açık ve kapalı oyun alanlarımızla için birçok imkana sahibiz. 

 

Upfield Anaokulu’nda çocuklar güzel bir şekilde uyum sağladılar.  Eğitimcilerle bağ kurdular ve yeni arkadaşlar 

edindiler. 

 

Çocuklarımız şu anda renkleri karıştırıyorlar ve karıştırılan renklerin pamuk ve kağıt mendil gibi farklı nesneler 

üzerindeki etkilerine odaklanan çeşitli deneyimlerinin tadını çıkarıyor. 

 

Çocuklar ayrıca en sevdikleri kitap olan Zencefilli Kurabiye Adam'dan (The Ginderbread Man) ilham alarak 

çeşitli el-işlerini yaratıyorlar.  

 

Çocuklarımız ayrıca açık havada güzel havanın tadını çıkarıyor, kum çukurunda yiyecek oluşturmak için su 

pompalama istasyonunu kullanıyor, tırmanma ekipmanlarında adalelerini test ediyor ve bisiklet sürüyorlar. 



 

Saygı     Gurur    Güven    Azim 

 
Dallas Anaokulu’nda çocuklar anaokuluna güzel ayak uydurdular ve anaokulu çocukları oldukları için gurur duy-

uyorlar.  Eğitimcileri ve arkadaşlarını gülümsemeyle selamlıyorlar ve eğlenceye dalıyorlar.  Su oyunu, kil den-

eyimleri, tıraş köpüğü, yapışkan köpük ve çamur gibi çocukları rahatlatan birçok duyusal deneyim yaşıyoruz.  

Çocuklar büyük kaleden zefk alıyorlar bazen kaleyi bir dondurma dükkanı olarak kullanıyorlar.  Kurdeleler kulla-

narak dans ediyorlar ve sıralarını beklerken trambolin üzerinde zıplanan sayıları sayıyorlar.  Aborjin kültürünü 

öğreniyoruz ve bu güzel topraklarda olduğumuz için minnettarız.  Güvenlik kurallarını ve yeni iletişim yollarını 

takip ediyoruz ve çevremize nasıl dikkat etmemiz gerektiğini konuşuyoruz.  Öğrenecek çok şey var ve dünyayı 

keşfetmek için daha birçok gün var ve yeni günlerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Anaokulu velilerimize, alerjilerden dolayı beslenme çantalarında herhangi bir çerez (fındık, ceviz gibi) olmaması 

gerektiğini hatırlatırız.  Anaokulu çocukları ile sağlıklı beslenme hakkında uzun konuşmalar yapıyorlar, bu 

yüzden lütfen sağlıklı ara öğünler göndererek destekleyiniz.   Eğer göndermediyseniz güneş şapkası ve aile 

fotoğrafınızı göndermenizi hatırlatırız. 

 

Desteğiniz için teşekkürler. 

 

Anaokulu Ekibi 
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OKURYAZARLIK 

Okur-yazarlık dersinde, çocuk şarkılarını/tekerlemeleri öğreniyoruz.  Öğrenciler Londra Köprüsü (The London Bridge) ve Küçük Kız 

Muffet (Little Miss Muffet) hakkında bilgiler edinmeyi çok sevdiler.  Kelimeleri yazmak çalışmalar yapıyorlar her harfin nerede 

başlayıp nerede bittiğine odaklanıyorlar.  Yazılı olarak öğrenciler hikayedeki bir veya iki kelimeyi değiştirerek kendi şarkılarını 

oluşturmuşlardır. 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, okuldaki günlerimizi saymayı çok seviyoruz.  Öğrenciler her gün yeni bir sayıyı öğrenirken 100'e kadar olan 

sayıları öğrenecekler.  Sayıları ve dizileri oluşturmak için uygulamalı malzemeleri nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz.  Sayıları 10'a 

kadar doğru bir şekilde yazmaya devam ediyoruz.  Öğrencilerimizin evlerinde çalışmalara devam etmelerini arzu ediyoruz. 

 

ARAŞTIRMA 

Ana Sınıf öğrencileri, kendileri hakkında her şeyiyi,  “ben, biz” konusuyla öğrenmimlerine devam ettiler.  Bizi özel ve benzersiz kılan 

şeylere odaklandık.  Öğrenciler, arkadaşları, favori renkleri ve yapmayı sevdikleri aktiviteler hakkında konuşarak kendilerini daha 

fazla keşfetmeyi öğreniyorlar. 
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OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta efsaneleri ve masalları öğrenmeye devam ettik. Bu hafta “Tilki ve Keçi” (The Fox and The Goat) 

hikayesini okuduk.  Öğrenciler bu hikayeleri öğrenmekten, karakterleri ve hikayenin anafikrinin  ne olduğunu 

tartışmaktan zevk aldılar.  Yazma dersinde öğrenciler satır aralarına yazmaya ve harf oluşumunu öğrenme 

üzerinde çalışıyorlar.  Öğretmenler, başkalarına gururla gösterilebilmesi için kitapların düzenli ve tertipli ol-

masının öneminden bahsediyorlar. 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde öğrenciler, kimliğimiz hakkında sorular sorarak, veriler toplamaya ve bir grafik oluşturma-

ya devam ediyorlar.  Öğrenciler bu bilgiyi Ben, Biz konusuna yönelik araştırmalarına yardımcı olması için 

kullandılar.  Matematikte, onlar ve birler hakkında bilgiler edindik.  Evde çocuğunuzla birlikte oynayabileceğiniz 

eğlenceli bir oyun olarak onluk ve birliklerle sayı oluşturmaktır.  25 sayısını neden önce 2 onlukla yazdığımızdan 

konuşuyoruz.  Ayrıca evlerinizde harfleri yazma alıştırması yapabilirsiniz.  Bu çocuğunuza sınıftaki çalışmaların-

da  yardımcı olacaktır. 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler kimlikleri ile ilgili öğrenimlerine devam etmektedirler.  Öğrenciler öğrenim hari-

taları üzerinde çalışıyor ve 'Ailem için ne yapıyorum? ve 'Ailem benim için ne yapıyor?' sorularını yanıtlıyorlar.  

Öğrenciler bu bilgileri, benzer cevaplar ile birlikte sıralayarak, ailelerin nasıl bir şekilde bağlantı kurabilecekleri 

hakkında kullandılar. 
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OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta öğrenciler Biyografi yazı türünü öğreniyorlar.  Bu türün özelliklerini anlamak için arkadaşlarıyla 

görüşerek, yaşamları hakkında araştırma yapmaya başladılar.  Okuma dersinde  çocuklar, sınıfta bir dizi model 

metinle kendi deneyimlerini, metinle başka bir metni ve metinle dünyaya olan bağlantıları  öğrenmeye devam 

ediyorlar.  Ayrıca isimler üzerinde çalışıyorlar ve özel ve cins isimler arasındaki farkları öğreniyorlar. 

MATEMATİK 

Matematikte öğrenciler, büyük sayıları oluşturma ve tanıma anlayışlarını geliştirmeye devam ediyorlar.  İki ve 

üç basamaklı sayıları oluşturmak için MAB (Ahşap onluk taban blokları) kullanarak keşfetmeye başladık. 

Öğrenciler, yazılı problemleri çözmelerine yardımcı olacak toplama stratejilerini öğrenmeye başladılar.  Bu 

arada çift sayılar ile çalışmalar da yapıyorlar.  Kartları ve sayma pullarını kullanarak, sayı oyunları oynamaktan 

gerçekten zevk alıyorlar.  Öğrenciler hangi mevsimlerde hangi ayların geldiğini belirliyorlar. 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler, kendi öğrenim yolları hakkında düşünmeye devam ettiler.  Öğrenmeyi tercih 

ettikleri yollar hakkında bilgi topladılar ve sınıftaki herkesin öğrenmeyi tercih ettiği farklı yolları tartıştılar.  

Daha sonra araştıracakları konu ile ilgili merak ettiklerini yazmaya başladılar.  Araştırma konumuzda 

kullanacağımız şişeleri okula gönderen velilerimize teşekkür ederiz. 

 

KOVİD kuralları nedeniyle velilerin Yeşil Binaya girmemelerini ve çocuğunuzu kapıda bırakmanızı rica ediyoruz. 
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OKURYAZARLIK 

Okuryazarlık dersinde bu hafta 3. Sınıf öğrencilerimiz bilgilendirme raporları hakkında bilgiler edinmeye 
başladılar.  Öğrenciler bilgi raporunun yapısı hakkında yeni bilgiler edindiler.  Bir paragrafın bölümlerini belir-
lemeyi ve destekleyici ayrıntılarla konu hakkında bilgiler yazmayı öğreniyorlar.  Okuma dersinde metinleri 
okuyoruz ve ana fikri belirliyoruz.  Öğrenciler, bir bilgi raporunun başlık, alt başlık, anahtar kelimeler ve resim 
gibi özelliklerini kullanarak ana fikrin ne olduğunu buluyorlar. 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK    

Matematik dersinde, öğrenciler sayıları zihinsel olarak toplamak için stratejiler geliştiriyorlar.  Yazılı problem-
leri çözmek için sayı dizilerini, bölümlemeyi ve 10 sayısına tamamlama gibi yöntemler kullanıyorlar.  Öğrencil-
er zaman kavramını keşfetmeye devam ettiler.  Ders kapsamında öğrenciler tam, yarım, çeyrek var, çeyrek 
geçe olan saatı okumayı öğreniyorlar. 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler, 'Bizi sağlıklı tutan nelerdir?' başlıklı konuyu daha derinden keşfetmeye devam 
ettiler.  Öğrenciler, sağlıklarını korumak için yapabilecekleri üç bölümde sosyal, fiziksel ve yaşam tarzı seçim-
leri hakkında sorular oluşturdular.  Konuyla ilgili bilgilerini geliştirmek için sorularını araştırmaya başladılar.  
Öğrenciler, Get Epic'te kitap okumak için mini dizüstü bilgisayarları kullanmaktan çok heyecanlandılar. 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin her gün şunları beraberlerinde getirmeleri gerektiğini unutmayınız: 
şapka 
su şişesi 
maske 
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OKURYAZARLIK 

Okuma dersinde metni anlama ve anlam geliştirmek için soruları yanıtlamayı öğreniyoruz.  Öğrenciler, modellenmiş metinlerini 
kullanarak,  soruları tam cümlelerle doğru bir şekilde yanıtlamak için düşünmeye ve aramaya teşvik edilir.  Yazma dersinde, öğren-
ciler çeşitli dil özelliklerini keşfederek ve bunları yazılarında kullanarak hikayeler üzerinde çalışmaya devam ettiler.  Öğrencilere 
hikayelerinin başlangıcını nasıl yazacakları öğretiliyor. 

 
MATEMATİK 

Farklı stratejiler kullanarak toplama problemlerini çözmeyi öğreniyoruz.  Öğrenciler, 2 basamaklı ve 3 basamaklı sayıların eklen-

mesini içeren kelime problemlerini çözmek için bu stratejileri kullanarak dikey algoritma, bölümleme ve onlarcaya köprüleme an-

layışlarını geliştirdiler.  Ayrıca saat konusunda dakikaya saymayı da öğreniyoruz.  Öğrenciler, farklı çalışmaları tamamlamak için har-

canan süreyi hesaplayabildi ve zamanı göstermek için bir saat çizebildi. 

ARAŞTIRMA 

Bu dönem araştırma konumuz, Bizi Sağlıklı Tutan Şeylerdir.  Öğrenciler sorgulama hatlarını oluşturdular ve mevcut çeşitli kaynakları 
kullanarak araştırmalarına başladılar.  Öğrenciler sağlıklı yiyecek seçimleri, uyku alışkanlıkları ve sağlığı korumak için fiziksel ak-
tivitelerin önemi hakkındaki bilgilerini geliştirdiler. 
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OKURYAZARLIK 

Okuma dersinde öğrenciler, metinleri anlamak için sebep ve sonuç dahil olmak üzere okuduklarını anlama 

stratejilerini kullanmaya ve karşılaştırmaya odaklanmışlardır.  Bu stratejileri kullanarak öğrenciler, metinleri 

tartışma ve analiz etme konusunda özgüven geliştirecekler.  Yazma dersinde, öğrenciler ikna edici yazıları 

ve hikayeleri üzerinde çalışmaya devam etmektedirler.  Bu haftalarda öğrencilerin hedefi harika fikirler bul-

mak ve paragraflar halinde yazılarını yazmaktır. 

   

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, öğrenciler problem çözmek için bir dizi çarpma stratejisi kullanmayı öğreniyorlar. 

Çarpma problemlerini çözerken, başka zihinsel stratejiler oluşturmalarına yardımcı olacağından, öğrencil-

erin çarpma işlem akıcılığını geliştirmeleri çok önemlidir.  Çocuğunuza temel çarpma işlemleri konusunda 

yardımcı olmak için lütfen evlerinizde biraz zaman ayırınız. 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde, öğrenciler konu hakkında sorularını tamamladılar ve şimdi araştırmalarını yapıyorlar.  

Öğrencilere, araştırmalarında yardımcı olmak için gözden geçirme ve tarama, anahtar kelime arama ve 

özetleme gibi bir dizi araştırma becerisi sağlanmaktadır.  Araştırma konumuz öğrencilerin sosyal, duygusal 

ve fiziksel sağlığı ile ilgili olduğundan, öğrencilerimize düzenli egzersiz yapma, sağlıklı beslenme ve sağlıklı 

bir uyku düzeni sürdürme gibi sağlıklı alışkanlıklar edinmelerini önemle tavsiye ederiz. 
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OKURYAZARLIK 

Bu hafta yazılarımızı yazarken 6. Sınıf öğrencileri çeşitli cümle yapılarını ve anlayışlarını geliştirmeye çalışıyorlar.  Basit, birleşik ve 

karmaşık cümlelere odaklandık.  Ayrıca, büyük resim sorgulama sorumuzla ilgili konu kelimeleri üzerinde odaklanmaya devam ettik. 

Okumada hem kurgu hem de kurgu olmayan metinleri özetleyerek metin anlayışımızı oluşturmaya odaklandık. 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde toplama ve çıkarma problemlerini çözmek için bir dizi strateji uyguluyoruz. Öğrenciler ayrıca uygun ölçü bi-

rimlerini kullanarak uzunluk ve çevrenin nasıl hesaplanacağına odaklanıyorlar.  Alıştırma olarak öğrencilerin toplama, çıkarma ve 

çarpma işlemlerini yaparken sayı bilgilerini geliştirmeye odaklandık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Öğrenciler vücudumuzu etkileyebilecek sosyal, duygusal ve fiziksel değişimlere dayalı araştırma konusunu işliyorlar. Öğrenciler, 

konuyla ilgili oluşturdukları belirli sorulara ilişkin bilgilerini geliştirmek için araştırma yapıyorlar.  Sorular, daha derin bir anlayış 

kazanabilmeleri için her öğrencinin bireysel ilgi alanına dayalıdır. 

 

 



  

 1. DÖNEM, 4. HAFTA 1. DÖNEM, 5. HAFTA 

ANA SINIF A: Mussa Azalia 

ANA SINIF B: Sarah Zarah 

ANA SINIF / 1C: Hanna Aleena 

1 D: Salah Eylul  

1 E: Mehmet Sumaya 

2A: Rana Omer 

2B: Zeenat Andrew 

2C: Derin Andrew 

3A: Mousa  Mariya 

3B: Nawar  Ibtisam 

3C:  Deyyan  Suraya  

4A: Zain Yaren 

4B: Yusuf Halid 

5A: Muhammedemin  Maria 

5B: Kasem Fatema 

5C: Hamidh Kivanc 

6A: Jeanette Ahmed 

6B: Cameron Allaiza 

   

   

Saygı     Gurur    Güven     Azim 



 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

Etkileşimli İngilizce Kursu:  

2022 yılı 1. Dönemde  İngilizce dersleri Zoom aracılığı devam edecek.  Dileriz ikinci dönemde derslere yüz yüze  

devam ederiz. 

Ücretsiz İngilizce derslerine kaydolmak istiyorsanız lütfen 0419475047 numaralı telefonu arayınız veya mesaj 

atınız. 

Oyun Grubu: 

Oyun grubu tekrar başladı!  Oyun grubu, çocuğunuz oyun oynamaktan ve diğer çocuklarla etkileşim kurmaktan 

keyif alırken yeni insanlarla tanışmak için eğlenceli bir yerdir. 

Şu anda sınırlı sayıda oyun grubunda yerimiz vardır. Çocuğunuzu oyun grubuna nasıl kaydedeceğinizle ilgili 

ayrıntılar için lütfen 0419475047 numaralı telefonu arayınız veya mesaj atınız. 

El İşi Klübü/Dikiş  – Çarşamba sabahları saat 9:15 – 11:00 arası sizleri bekliyoruz. Başlangıç seviyesinde dikiş 

kursu vermekteyiz.  Dikiş makinesi ve overlok kullanmayı öğrenebilirsiniz. Bir bardak altlığı, maske, küçük kız 

eteği, kağıt mendil kutusu kılıfı ve daha pek çok şey dikebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Kahvaltı Klübü—Sağlıklı Başlangıç: 

Sağlıklı Başlangıç görevlimiz Fida ile Kahvaltı Kulübü devam etmektedir. 

Birçok öğrencinin kahvaltı kulübüne katıldığını görmekten mutluyuz.  Gönüllüler öğrencilerin kahvaltısını 

hazırlamaya yardım etme konusunda başarı göstemektedirler. 

 

 

 

Oyuncak Kütüphanesi: 

Oyuncak kütüphanesi ücretsiz oyuncak ödünç almanız için açıktır.  Çocuğunuzun evde eğlenmesi için eğlenceli 

ve eğitici oyuncaklarımız vardır.  

 

Daha fazla bilgi için, Lütfen Toplum Binası ile iletişime geçiniz. 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 




