
3,1415926535897932384
62643383....... şeklinde 
sonsuza kadar devam 
eden çemberin çevresinin 

ve alanının hesaplanması 
başta olmak üzere matematik, 
geometri ve fizik gibi bilimlerde 
büyük bir öneme sahip olan bu sayıya Pi 
sayısı denir. Simgesi, Eski Yunanca çevre 
manasına gelen “περίμετρον” sözcüğünün 
baş harfinden gelmektedir. Bu sayı kimi 
kaynaklarda Ludolph sayısı ve Arşimet Sabiti 
olarak da bilinmektedir.
Pi sayısına ilk olarak M.Ö. 1650 yılında 
yazılmış olan Rhind Papirüsün’de rastlarız. 
Babillilerin ve Romalıların da bu sayıyı 
yaklaşık olarak hesapladığı, Arşimet Harizmi 
ve Fibonacci gibi bilim adamlarının da bu 
sayıyı çalışmalarında kullandığı bilinmektedir.
Pi sayısının matematik biliminde bir sayının 
da ötesinde temel bir “sabit” kabul edilmesi, 
daire ile olan ve hiçbir zaman değişmeyen 
ilişkisinden kaynaklanır. Pi, “bir dairenin 
çevresinin, çapına bölünmesi” ile bulunur. 
Bu sayı, eski dönemlerinden bu yana merak 
uyandıran,“gizemlerle dolu” bir sabittir. Pi 
sayısının sonsuza dek bir kural içermeden 
devam ediyor olması, matematikçilerin bu 
sayıya olan merakının katlanarak artmasına 
neden olmaktadır. Tamamen rassal özelliği 
bulunduğu varsayılırsa Pi yeterince uzunlukta 
yazıldığında, her rakam dizisini Pi içinde 
bulabilirsiniz. Yani doğum gününüzü, telefon 
numaranızı, ya da rastgele yazacağınız her 
hangi bir sayı Pi’nin bir yerlerinde vardır. 
Pi sayısı aslında her yerde karşımıza çıkan 
bir sayı hatta sadece yeryüzünde değil 
gökyüzünde de. NASA da her sene  “π in the 
sky” etkinliği ile bu günü kutluyor. Etkinlik 
kapsamında öğrencilere Nasa’nın uzayla 
ilgili yaptıkları hesaplamalardan Pi sayısını 
kullanmaları gerektiren sorular yöneltiyorlar. 

Amaçları ise Pi sayısının uzayda kendilerine 
nasıl yol gösterdiğinin farkındalığını yaratmak.  
Pi günü dünyada, her yıl 14 Mart’ta 
kutlanmaktadır. Pi gününün 14 Mart’ta 
kutlanmasının sebebi ise Amerikan tarih 
formatında bu günün 3/14 olarak geçmesidir. 
Bu tarihin içinde bulunduğu martın ikinci 
haftası da tüm dünyada matematik haftası 
olarak kutlanmaktadır. Pi sayısının anlatılması 
ve tanıtılmasının yanı sıra öğrenciler ile çeşitli 
matematik etkinlikleri yapılıyor.
Biz de okulumuzda Mart ayının ikinci haftasını 
tüm dünyada olduğu gibi Pi sayısına ve 
matematiğe ayırıyoruz. Öğrencilerimizin 
hem Pi sayısı ile erken yaşlarda tanışmalarını 
hem de matematiğin gündelik hayattaki 
kullanımını somutlaştırmalarını sağlıyoruz. Bu 
çerçevede planladığımız etkinlerden bazıları 
şöyledir; Öğrenciler ile pi sayısını, tarihini, 
kullanım alanlarını ve önemini anlatan video 
izleme, Pi sayısını ve basamaklarını tanıtan 
sayılar ve renkleri eşleştirip renk kodlaması ile 
yaptığımız boyama etkinliği, çemberin çevresi 
ile çapının ilişkisini materyaller ile ölçerek, 
hesaplayarak öğrencilerin kendilerinin 
bulacağı etkinlikler, Nasa uzay aracının Mars 
üzerindeki yolculuğunda tekerleğinin kaç tur 
döndüğünün hesaplanması, görsel sanatlar 
ile iş birliği içerisinde Pi şehri resmi tasarımı, 
kilden Pi heykelleri yapımı gibi. 
Ayrıca matematiğin, arkeoloji alanında, bir 
roller coaster dizaynında, hava uçuş trafiğinin 
düzenlenmesinde, bilgisayar oyunlarında, 
CD-DVD üzerindeki veri kaybının geri 
getirilip kurtarılmasında ve bunlar gibi bir 
çok farklı alanda rol oynadığını görseller ile 
paylaşarak matematik farkındalığı yaratmayı 
amaçlıyoruz. 
Herkese mutlu Pi Günü diliyorum.

Şevin KAPLAN
Matematik Öğretmeni
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  HER YERDE
09.03.2020 Pazartesi
08:40 Fen Bilgiler 1.Sın.(Gr45678)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

10.03.2019 Salı
08:40 Din K.  1.Sınavı (Gr45678)
09:50 Yüzme (Gr23 )
13:30 Dr.Zekiye GÜRCAN ‘Hijyen,
 Sağlık ve Hastalıklardan 
 Korunma’ semineri
 (Tüm okul)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

11.03.2019 Çarşamba
09:50 Yüzme (Preschool) 
12:30 Tenis(Gr1)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K. 

12.03.2019 Perşembe
08:40 Matematik 1.sın.(Gr45678)
13:00 Koç Müzesi Gezisi  “Renkli 
 Matematik “ (Gr567)
16:00 Randevulu Veli Topl. (Gr8)
15:40 İngilizce Destek Programı

13.03.2019 Cuma
08:40 İns.Hak. 2.Yazılısı (Gr4)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
16:00 Randevulu Veli Topl. (Gr8)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu

14.03.2019 Cumartesi
09:00 Destek Programı  (Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)

4 tane 4 ile nasil 20 elde edersin 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ



The importance of speaking 
English could not be 
understated. To be a global 

citizen of the twenty-first century, 
one must posses a high competency 
of English. This means not only 
knowing common phrases and 
greetings in English but also 
understanding the nuances of 
the language; its structures, its literary devices 
and metaphors. In order to posses such a high 
command of English, it is imperative that children 
are exposed to the language from an early age. 
Research consistently shows that children who 
are taught one or more foreign language before 
the age of eight gain higher levels of fluency as 
adults. I know this from personal experience, 

as I was raised from infancy in a bilingual 
household (with Italian and English). 
My goal as this year’s first grade English skills 
teacher is to provide the first graders with a 
strong foundation of English. As they progress 
through school and life, they will constantly build 
upon this foundation and work towards gaining 
fluency. Learning a language can be difficult but 
can also be fun and most importantly rewarding. 
In the first glade class we will be sure to keep 
a positive and playful environment with English 
songs, dances, coloring and tracing activities 
and of course story times. 

Christian PETRILLO
English Teacher

Farklı malzemeleri kullanarak 
yaptığı yaratıcı ’’Zürafa’’ çalışmasıyla 
anasınıfı öğrencimiz Leyla Keleşoğlu 
şubat ayı sanatçısı oldu. Öğrencimizi 
tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz...

WHY SPEAKING ENGLISH IS IMPORTANT

MASALLARLA DUYGULARIN EĞİTİMİ  

Masal; olağanüstü olaylarla 
süslü, olağanüstü 
kişilerin başından 

geçen, zaman ve yer kavramı 
olmayan ilgi çekici yazılardır. 
Masallarda olaylar gerçeğe 
uymaz. Masalların belli başlı 
kahramanları; cüceler, periler, 
cadılar, devler alev püsküren 
ejderhalardır. Keloğlan ise bizim masallarımızın 
en sevimli kahramanlarından biridir.Çoğu 
ülkelerin edebiyatının temelinde de masal vardır.
Masal dinlemeyi ya da kendisine masal okunmasını 
hangi çocuk sevmez ki! Masallar, eğlendirirken 
düşündüren, gelecekteki hayatımıza etki eden 
çocukluğumuzun vazgeçilmez bir parçası… 
Her çocuğun hayatında çok sevdiği bir masal 
mutlaka vardır. Defalarca bunları dinlemekten 
de bu masalların okunmasından hiç usanmazlar. 
Pollyanna çocukluğumda çok okuyup 
etkilendiğim ve ders aldığım masallardır.
Çocuklarımızı eğlendirirken eğiten, onları 
hayata hazırlayan, onlara iyi bireyler olmalarını 
öğütleyen masallar gelişim için çok önemlidir.
Masallar çocukların ana dilini düzgün kullanmasını 
öğretiyor, hayal kurma yeteneklerini geliştiriyor.
Uzmanlar, öykü ya da masal dinleyen çocukların 
iletişim becerilerinin daha hızlı gelişeceğini, 
soyut kavramları daha iyi öğreneceğini ifade 
ederler. İletişim becerileri dinlemeyi, anlamayı 

ve konuşmayı içerir “Masal ya da öykü 
dinleme yoluyla çocuklar dinlemeyi, anlamayı 
ve konuşmayı iyi öğrenirler. Öykü ve masal 
anlatımında sözcüklerin doğru telaffuzuna, söz 
dizimi kurallarına, vurgulara, jest ve mimikleri 
uygun kullanmaya, uygun konuşma hızı ile 
anlatmaya özen gösterilmeli. Bu yapıldığında 
çocukların konuşma gelişiminde önemli 
ilerlemeler görülür.
Bir başka araştırmalar bebeklikten itibaren 
kendilerine masal okunan bebeklerin okuma 
alışkanlığını daha kolay kazandıklarını ortaya 
koymaktadır. 
Masalın eğitici değeri vardır.
Bu nedenlerden dolayı çocukların eğitiminde 
masallardan mutlaka yararlanmak gerekiyor 
‘Çocukları masal yoluyla topluma yararlı iyi 
bir insan olarak yetiştirebiliriz’ sözünden yola 
çıkarak okulumuzda da masal okuma, anlatma, 
canlandırma ve yazma etkinliklerine de sık 
sık yer vermekteyiz. Masallar ile sevgi, öfke, 
mutluluk, arkadaşlık, kıskançlık, alay etmek, 
sebat etmek  gibi duygular uygulamalı olarak 
işlenmektedir. Masal etkinlikleri ile öğrencilerin 
hayal güçleri zenginleştirilerek kendi masal ve 
öykülerini yaratmalarına imkan sağlanmaktadır.

Ayten BAYIR
Sınıf Öğretmeni


