
 
 
 
 
 
 
 

1920 tarihinden bugüne, tam 98 yıldır 23 Nisan günleri, 

çocuklar  ve bizler için, içimizin neşe ve kıvanç dolu olduğu 

günler…  

Atatürk’ün ileri görüşlülüğü, sonsuz vizyonu, yüksek insan 

sevgisi ve eşsiz zekasıyla gerçekleşen TBMM'nin kuruluşu  

yepyeni ve umutlu bir başlangıç sayılarak bir bayrama 

dönüşmüştür . 
 

Bu bayram; insan ve çocuk sevgisinin yüceliğini anlatmanın 

yanı sıra, seçimle oluşturulacak bir meclisin, yani TBMM'nin 

kuruluşunun hür, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini 

nasıl oluşturduğunu  ve tüm dünya için önemi ve gerekliliğini 

iyi anlamamız için daha da büyük önem kazanmaktadır. 
 

Biz bayramımızı 20 Nisan Cuma günü bir törenle 

kutlayacağız.  

 

 

22 Nisan Dünya Günü 2018 Teması: Plastik Kirliliğe Son Verelim...  

Dünyayı bekleyen doğal tehlikeler, bunun yanı sıra insanoğlunun yarattığı deniz kirliliği,  

sanayi tehdidi, susuzluk, küresel ısınma, zehirli atıklar, dengesiz beslenme ve savaşlara  

dikkat çekmek amacıyla 1970 yılından beri her yılın 22 Nisan’ında, konuya duyarlı insanların  

oluşturduğu organizasyon, her yıl farklı bir alana odaklanarak  dünyanın geleceği ile ilgili endişe ve çarelere dikkat çekerler. 
 

Dünyanın geleceği ile ilgili farkındalık yaratma programımız dolayısı ile; “Nelerden nasıl etkileneceğiz ve ne yapmalıyız?” projesinin bu 

yılki ilk aşamasını, yine “Dünya Su Günü” “dolayısı ile gündeme getirdik. Çocuklarımız; suyun hayatımızdaki vazgeçilemezliği, yaşam 

kaynağımız olması, gündelik hayatımızdaki her ihtiyacımız için gerekli olduğunun vurgulanması, özellikle tüm üretim alanlarında nasıl 

birebir suya bağlı olduğumuzun açık sonuçları açısından değerlendirdiler. Su için koştular ve herkesin temiz içme suyuna bizler kadar 

kolay ulaşamadıkları ve su kaynaklarımızın eşit olarak paylaşılamadığı konusunda bilgi sahibi oldular. 

 

İkinci aşama ise; “22 Nisan Dünya Günü” dolayısı ile; yaşadığımız dünyanın iklim değişikliği ve ekonomik nedenlerle karşılaştığı 

riskleri ve ihtiyaçları üzerine farkındalık yaratmak için yaptığımız araştırmalar ve  çalışmalar olacak. Bu senenin teması plastik 

malzemelerin dünyamızı, okyanuslarımızı, içme sularımızı ve hatta yediğimiz besinleri nasıl kirlettiği ve buna nasıl bir çare 

bulabileceğimizle ilgili önleyici ve giderici çalışmalar hakkında.  

Bir kez kullandığımız ve attığımız plastik nesneler, giderek büyüyen küresel bir tehlike oluşturmaktadır.  

Dünya yaşamını tehdit eden bu plastiklerin hakimiyetine nasıl son verebiliriz? Nasıl azaltabiliriz? Bu konuda duyarlı, dikkatli 

davranmak ve örnek olmak çok önemli. Çocuklarımız plastiklerle kaplı bir dünyaya büyüyorlar ve  insanların plastik hakkındaki görüş 

ve davranışlarını temelden değiştirmek üzere bir ilhama ihtiyacımız var.  

Çocuklarımız bunu sağlayabilir.  

https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ,   https://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-Y,    http://www.planetpals.com/earthday.html 

 

 

 

MEF Anaokulu Bülten 

 

Merhaba Bahar, Merhaba Güzel Nisan... 

Artık baharın ılık kollarında yaşamak istiyoruz. Bütün  ağaçlar 

çiçek açtı.  Pembe beyaz çiçekler meyveye dönüşecek. Doğanın en 

dinamik, en heyecanlı günleri…  Baharın tadını çıkarmak üzere 

güzel bahçemizden, açık havadan  daha da çok  faydalanacağız. 

Güzel bir Nisan ayı bizi bekliyor ve her sene olduğu gibi yoğun bir 

tempo getiriyor beraberinde. Geziler, kutlamalar, törenler, yeni 

dönem planları bu ayın bazı olayları. 
 

Yıl sonuna kadar yapacağımız çok işimiz var ve müthiş bir enerji 

ile  ve planladığımız gibi yolumuza devam ediyoruz. 
 

Nisan takvimimizde de takip edebileceğiniz gibi anaokulu 

gösterimiz 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Çocuklarımız 

hazırladıkları ingilizce dramaları ve danslarını sizlere sünmak 

için sabırsızlanıyorlar.  
 

Ve 23-27 Nisan haftası ara tatile giriyoruz. 30 Nisan‘da tekrar 

buluşacağız. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ
https://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-Y
http://www.planetpals.com/earthday.html

