
Bizi koşulsuz, karşılıksız ve 
sınırsız seven; varlığında sevgi, 
şefkat, emek ve hoşgörü 
barındıran hayatımızın en 

değerli varlıkları annelerimize adanmış 
“Anneler Günü”  nün tarihçesi hepimiz 
için merak konusu.
Her Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan 
Anneler Günü, bir gün ile açıklanmayacak kadar 
özel olsa da bugünün tarihteki yeri şöyle: Anneler 
için yapılan kutlamalar, asırlar öncesine dayanıyor 
ve Sümerlere kadar gidiyor. Analık, ilk çağlarından 
bu yana “İştar”, “Kybele”, “Rhea” ve daha 
birçok yerel ve dönemsel isimlerle, doğurganlık 
niteliği ön plana çıkarılarak doğanın uyandığı 
bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan 
kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.
Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik 
Yunan’da, tanrıların anası Rhea onuruna 
düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 
Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın 
annesi olan Rhea onuruna yıllık ilkbahar 
festivali kutlamaları yapılırdı. Antik Romalılar 
da ilkbahar festivallerini, İsa’nın doğumundan 
250 yıl öncesinde ana tanrıça Kibele onuruna 
kutluyorlardı.
1600’lerin İngiltere’sinde de “Anneler Pazarı” 
kutlanırdı. Lent adı verilen ve Paskalyanın kırk gün 
öncesinde başlayan sürecin dördüncü pazarında 
kutlanılan “Anneler Pazarı” bütün İngiliz anneleri 
onurlandırırdı. O zamanlar yoksul İngilizlerin çoğu, 
varlıklı ailelerin yanında hizmetçilik yapmaktaydı. 
Çalıştıkları evler çoğunlukla kendi evlerinin çok 
uzağında kaldığından, hizmetçilerin işverenlerinin 
yanında yaşamasına izin verilirdi. “Anneler 
Pazarı”nda hizmetçilere izin verilir, evlerine gidip 
günü annelerinin yanında geçirmeleri teşvik 
edilirdi.“Anneler Pastası” denilen özel bir pasta, 
bu kutlamayı daha da özel kılardı.
Hristiyanlığın Avrupa’da yaygınlaşmasıyla kutlama 
biçim değiştirerek, “Kilise Ana “kutlamalarına 
dönüşmüştür. Kendilerine hayat veren ve 
kötülüklerden koruyan gücün “Kilise Ana” 
olduğuna inanılırdı. Zamanla Kilise festivali ile 
Anneler Pazarı kutlamaları karıştı ve insanlar, 
kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar 
oldular.

ABD ‘de ise Anneler Günü ilk defa 1872 ‘de Julia 
Word Howe tarafından, barışa adanan bir gün 
olarak önerildi. Bayan Howe her yıl Boston’da 
Anneler Günü kutlamaları organize etti.
1907 yılında Philadelphia’da Ana Jarvis adında 
bir kadın ulusal bir Anneler Günü için kampanya 
başlatmış. Bayan Jarvis, West Virginia eyaletinde 
annesinin bağlı olduğu kiliseyi, annesinin vefatının 
ikinci yıldönümü olan mayıs ayının ikinci pazarında, 
Anneler Günü olarak kutlamaya ikna etmiş. Ertesi 
yıl ise Anneler Günü, bütün Philadelphia’da 
kutlanmaya başlanmış.
Bayan Jarvis ve onu destekleyenler iş adamlarına, 
politikacılara ve seslerini duyurmak için birçok 
yere dilekçe yazmaya başlamıslardı.1911 ‘de 
ise amaçlarına ulaşmışlardı Anneler Günü tüm 
eyaletlerde kutlanır oldu. Başkan Wondrow 
Wilson, 1914’te resmi bir açıklama ile Anneler 
Gününü ulusal tatil ilan etti. Böylece Anneler 
Gününün her yıl mayıs ayının ikinci pazarında 
kutlanmasına karar verilmiş oldu.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde de Anneler Günü, 
kutlanmaya başlamış böylece...
Ülkemizde ve bazı ülkelerde ise Mayıs ayının ikinci 
pazar günü “Anneler Günü” olarak kutlanmaktadır.
Annelik kutsaldır. Anne, karşılık beklemeden seven, 
hayatını evlatlarına adayan ve onların mutluluğu 
için çabalayan fedakar bir varlıktır ve maharetli 
elleriyle topluma yön verir. Bu nedenle “Anneler 
Günü” yılın sadece bir gününe sığdırılmamalıdır.
Kocaman yüreklerine dünyaları, sabrı, şefkati, evlat 
sevgisini, fedakarlığı, zor şartlarda pes etmemeyi, 
hayatın zorluklarına karşı direnmeyi sığdıran 
annelerimize hediyemiz onlara duyduğumuz 
sonsuz sevgi, saygı, anlayış ve ilgidir. 
Başta; sadece sarı saçlı mavi gözlü bir kahraman 
değil bir ulus doğuran Zübeyde Anne olmak üzere 
tüm annelerin,

Anneler Günü Kutlu Olsun!

Türkan DİNGAZ
Okul Müdürü
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204 kare vardır. 
1×1(64 adet), 2×2(49 adet), 3×3(36 adet), 
4×4(25 adet), 5×5(16 adet), 6×6(9 adet), 

7×7(4 adet), 8×8(1 adet)

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
ANNELER SADECE EVLATLARINI DEĞİL TOPLUMU BÜYÜTÜRLER

http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P1.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P2.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P4.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P5.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P6.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P7.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P8.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P0.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P3.pdf


ÖZEL ANNEM
5 Kasım 2012’de 
Gözlerimi açtım, seninle.
Benim badi badi yürümemi izledin.
Beni her okula bırakışında, 
Dönüp, el salladım sana.
Kutluyorum bu gününü,
Güzel Anneler Günü’nü.
Asya Yürek

GÜZEL ANNEM
Anneciğim seni çok seviyorum.
Senin hakkını nasıl ödeyeceğimi 
bilemiyorum,
Güzel annem!
Dokuz ay karnında taşıdın,
Sen beni doğurdun, büyüttün.
Sağol, canım anneciğim,
Sana çok teşekkür ediyorum.
Seni çok seviyorum.
Rüzgar Gündoğan

CANIM ANNEM
Sen beni dünyaya getirdin,
Sen beni büyüttün.
Sen benim canım,
Sen benim bir tanemsin!
Sen benim neşe kaynağım,
Sen benim güzel annemsin.
Güzel annemsin, benim!
Beren Boyalıklı

ANNEM
Annelerin en güzeli,
Ne kadar seviyorum seni!
Ne kadar çok bilemezsin!
En iyi anne sensin,
Melek annem güzel annem!
Can Elliot Wise

ANNELER GÜNÜ
Annem beni büyüttü,
Annemin hakkı ödenemez.
Onun gözünde ben dünya kadarım.
Ben de seni anneciğim,
Dünyalar kadar seviyorum.
Ellerinden öpüyorum,
Seni çok seviyorum,
Anneler günü kutlu olsun.
Canım annem.
Yiğit Alp Satır

CANIM ANNEM

ALKIŞLAR BARTU ÖZDEMİR’E

O
pera ve bale 
sahne ve gösteri 
sanatlarının birçok 
öğesini bünyesinde 

barındıran bir sanat dalı. 
İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi Müdürlüğü (İDOB), 
çocukların opera ve bale 
sanatlarına olan ilgilerini 
artırmak amacı ile 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla her yıl 
resim yarışması düzenliyor. Bu 
yıl sekizincisinin düzenlendiği 
‘’ Opera ve Bale Denince 
Ne Anlıyorsunuz?’’ temalı 
yarışmaya tüm Türkiye’nin 
dört bir yanından ilkokul 
öğrencileri katılım gösterdi. 
Yarışmaya resimler dijital 

ortamda gönderildi ve bu 
sene pandemi nedeniyle 
yarışma ilk kez online 
olarak gerçekleşti.
Okulumuzda da ilkokul 
öğrencilerimiz bu 
yarışmaya katılarak, duygu 
ve düşüncelerini ve hayal 
dünyalarını opera ve bale 
resimlerine yansıttılar. 
Okulumuz öğrencilerinden 
Gr4 Bartu Özdemir’in 
çizdiği resim sergilenmeye 
değer görüldü. 
Öğrencimizi ve bu projeye 
katılan tüm çocukları 
kutluyor, sanata olan 
ilgilerinin devamını 
diliyoruz.



CANIM ANNEM
Sevgili annem;
Öncelikle sana çok teşekkür 
ediyorum. Çünkü, sen beni 
dünyaya getirdin. Sen bana her 
şeyi öğrettin. Sekiz yıldır beraberiz. 
Bu yılda beraber olacağız. Bana 
tüm iyilikleri yaptın. Beni yürüttün 
ve çok sevdin.  Bana her şeyi 
anlattın ve öğrettin. Beni her zaman 
destekledin. Derslerimde yardımcı 
oldun. Senin beni sevdiğin gibi ben 
de seni sevdim. Benimle birlikte 
denize girdin. Yaz tatillerinde 
birlikte eğlenip, anneannemlere 
gittik. Anneanneme de çok 
teşekkür ediyorum. Eğer o seni 
dünyaya getirmeseydi, sen beni 
dünyaya getiremezdin. Canım 
annem seni çok seviyorum. İyi ki 
böyle bir annem olmuş. Sana çok 
minnettarım. Teşekkürler canım 
annem. Bana bu günleri yaşatan 
tek kişi sensin. Sen dünyadaki en 
iyi annesin . Anneler günün kutlu 
olsun, canım annem.
Sevgilerle Asya Yürekten canım 
anneme.
Asya Yürek

MELEK ANNEM
Annemi ben çok severim,
Üzülmesin sakın derim.
Benim annem bir tanedir,

Elmas parçasından daha değerlidir.
Melek annem, güzel annem!
İyi, doğru sözler onda,
Şevkat dolu sözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Mina Özdemir

ANNE SEVGİSİ
Anneler bence bütün dünya 
çocuklarının şansıdır. Neden mi? 
Çünkü annelerimiz bizi dokuz ay 
karnında taşıdılar. Annelerimiz bizi 
dünyaya getirmek için ne acılar 
çektiler.  Onlar bizim için daha birçok 
fedakarlık yaptılar! Annelerimizin 
yaptıkları fedakarlıkları, 
hizmetleri saymakla bitiremeyiz. 
Annelerimizin kıymetini bilelim. 
Hepimiz annelerimizin kıymetini 
bilmeliyiz. Annelerimiz bizim en iyi 
dostumuzdur. Annelerimizin hakkını 
hiçbir zaman ödeyemeyiz. Seni çok 
seviyorum canım annem!
Beren Boyalıklı

ANNELER GÜNÜ
Anneler Günü özel  bir gündür. 
Anneler bizim bu dünyadaki en 
önemli varlığımızdır.
Rüzgar, bir sabah günü erken 
kalkmıştı. Bugünün Anneler Günü 
olduğunu hatırladı. Annesine bir 
sürpriz yapmayı düşündü. Hemen 

babasını kaldırdı. Birlikte kahvaltıyı 
hazırladılar. Rüzgar, saklanıp 
annesini bekliyordu. Annesi gelince 
sürpriz !Anneler Günü’n kutlu 
olsun Anneciğim, dedi. Annesi 
mutfakta Rüzgar’ı  ve hazırlanmış 
sofrayı   görünce çok şaşırdı. Annesi 
duygulandı, gözyaşlarını tutamadı. 
Rüzgar da çok mutlu oldu. Kardeşi 
ile birlikte ailece neşe içinde 
kahvaltılarını yaptılar.
Annelerimize teşekkür ediyoruz. 
Onların hakkını hiçbir zaman 
ödeyemeyiz. Seni çok seviyorum. 
Anneler Günün kutlu olsun 
anneciğim.
Rüzgar Gündoğan

ANNELER GÜNÜ
Bir gün değil her gün anneler 
günüdür. Anneler Günü çok özel bir 
gündür. Bütün anneler çocuklarının 
iyi bir insan olmasını ister. Çocuklar 
üzülünce anneler de üzülür. 
Çocuklar mutlu olunca anneler beş 
katı kadar daha fazla sevinip mutlu 
olurlar. Anne olmak çok özel başka 
bir duygudur. Onlar bu işi görev 
olarak yapmazlar. Sevgi ile yaparlar. 
Annelerimizin hakkı ödenmez. 
Hasta iken bile bizi ders çalıştıran 
annelerimizin anneler günü kutlu 
olsun.
Yiğit Alp Satır



My Dear Mother
you are always full of love
Whenever  I  need help, you are 
there to help. 
I love you my dear mother
Defne Çakar 

My mom calls me “my angel”, 
“sweetie”. My mom always cares 
about me and thinks if somethings 
bad or good for me.  She has a 
good sense of humour and this 
makes her different. She always 
makes  me laugh and we laugh a lot 
together. She buys me everything I 
want or need of course if the price 
is reasonable. İ clean, cook, play 
games online/active and watch 
TV with my mom. İ love my mom 
because she is the best mom in 
the World to 
me. Also she 
almost never 
gets mad at 
me. Mostly 
because I 
argue with my 
brother. But 
my brother  
always starts 
the argument. 
I’m super 
grateful for my 
mom, I  love 
her and she 
will always be 
by my side no 
matter what.
Aylin  
Türkmen

I play with my mum. I cook with my 
mum. I am so happy with my mum. 
I envy her because she reads a lot. 
I try hard to read too. 
Melis Çakır

My mom calls me Kokosz. The thing 
that I like about my mom is that 
she is a caring person. I play some 
Polish games with her and also 
learn how to cook delicious food. 
Another reason I love my mom is, 
when I’m sick she is always around 
me to help me.
Bartu Özdemir

I make cookies and cupcakes with 
my mum. When I am given a duty, 
my mum helps me and supports 
me a lot. I am so grateful that 
whenever I need help my mum 
helps me and supports me. 
Kuzey Ali Yalçın

My mum is as pretty as a rainbow.
My mum is as nice as my father.
My mum is as smart as my teacher.
My mum is as caring as my 
grandmother.
My mum is as funny as lessons. 
My mum is as sweet as Pink pie.
Gizem Gece Tinli

My mum is as pretty as me 
My mum is as nice as me.
My mum is as smart as me.
My mum is as caring as me.
My mum is as funny as me. 
My mum is as sweet as me.
Özgür Deniz 

My mother calls me ‘my dear.’  My 
mum tells funny things to make me 
laugh.  I play with my mum, we 
make cakes and cookies and we 
also play volleyball.
I love my mother because she is 
my mother. She is so special for 
me. 
Selen Ayça Şimşek

“There’s a reason some people 
think they can achieve anything. 
They listened to their mother.”

A mothers advice will follow you 
through life
Her words are the ones you trust

Her guidance 
is always 
precise
Even when life 
feels rushed
A mother is 
divine and her 
words will not 
be left behind.
“To be 
successful 
in life, you 
should always 
work hard”
“Do not let 
anything stop 
you from doing 
what you love”
“Do not listen 
to people who 
talk bad about 

you”
-Yaz’s Mom
“Always listen to the person you 
are talking to”
“Do not be afraid to make mistakes”
“Do not stress out during an exam”
-Poyraz’s Mom
“Always be creative and be 
successful in all matters”
“Always join class and listen to your 
teachers carefully”
-Bilge’s Mom
“Study long enough”
-Ural’s Mom



ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE İSTANBUL, DENİZ VE EN MAVİ ÖDÜLLER

P
era Çocukların denize bakışını 
gözlemlemek ve özgürce hayal 
kurmalarını sağlamak için 6 yıldır 
düzenlenen Mavi Çocuk Mavi 

Uygarlık Etkinliği bu yıl online olarak 
gerçekleşti.
Bu yıl ilkokul öğrencilerine yönelik 
düzenlenen resim yarışmasında çocuklar 
İstanbul’u, martılar, vapur, yunus, deniz 
kızı, lüfer, Galata Kulesi, Boğaziçi ve Kız 

Kulesi gibi öğeleri hayal ederek ve çizerek 
resimlerine yansıttılar.
’’İstanbul’da Deniz ve Çocuk’’ temalı 
bu resim yarışmasında okulumuz 
öğrencilerinden Gr2 Uraz Bozkurt üçüncü 
oldu. Gr2 Sema Aziz ve Gr2 Özgür Deniz 
Saraçlar’ın resimleri ise ’’Mavi Çocuk Özel 
Başarı Ödülü’’ nü aldılar. 
Mavi Çocuk 2021 sanal etkinlik 
programıyla, bu yıl da 1 Nisan-30 Eylül 

tarihleri arasında, Avrupa çapında 
gerçekleştirilecek’’ European Maritime 
Day’’ etkinliğinde Türkiye’yi temsil 
eden tek etkinlik olacak ve gönderilen 
resimler Avrupa ülkelerindeki ’’EMD IN 
My Country 2021’’ etkinlikleri kapsamında 
gösterilecek. 
Bu projeye katılan tüm çocuklarımızı 
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

ÇOCUKLARIN YARATICI VE BÜYÜLÜ DÜNYALARINI STOP MOTION ANİMASYONLARIYLA KEŞFEDİN!

B
ir animasyon tekniği 
olarak Stop-Motion ile, 
her yıl öğrencilerimizin 
çizdikleri ve oyun 

hamurlarından hazırladıkları 
objeleri, hareket ettirip fotoğraf 
çekerek bir film oluşturma 
sürecini eğlenceli bir şekilde 
deneyimlemelerini amaçlıyoruz. 
Her yıl okulumuzda preschool 
ve birinci sınıf öğrencilerimizle 
gerçekleştirdiğimiz stop motion 
animasyonlar ile çocuklarımızın 
sanatsal yaratıcılıkları birleşince 
ortaya keyifli, yaratıcı ürünler 
ortaya çıkıyor. 
Bu sene de preschool 
öğrencilerimiz ’’All you need is 
love’’ temasından yola çıkarak 
Stop Motion animasyonunu 
hazırladılar. Çocuklar çizdikleri 
her karakterin nerede 
kullanılacağını düşünerek, 
animasyonun sahnelerini 
hep birlikte hayal edip, çizip, 
renklendirdiler. Hazırlık süresi 
içerisinde ekip çalışması ile 
bir filmin nasıl yapıldığını da 
keşfettiler.

Birinci sınıf öğrencilerimiz ise 
’’PLAYTIME To Help The Cat’’ adlı Stop 
Motion animasyonunu oluşturdular. 
Çocuklar oyun hamurundan 
yaptıkları objeleri canlandırarak, 
karakterler yaratarak, kare kare 
fotoğraflayarak animasyon filmin 
nasıl yapıldığını ve hangi aşamalardan 
geçerek oluşturulduğunu aşama 
aşama eğlenerek öğrendiler. Her 
öğrencimiz kendi karakterine 
İngilizce seslendirmelerini de 
yaparak animasyonun her aşamasını 
keşfederek deneyimlediler, çok farklı 
kazanımlar elde ettiler.
Çocuklar bu animasyonlarla Stop 
Motion tekniği ile hareketli görüntüler 
elde etmeyi öğrenirken aynı 
zamanda da hayal güçleriyle tekrar 
keşfe çıktılar. Elde ettikleri birçok 
kazanımla yaratıcılıklarını doğru 
şekilde yönlendirirken, bir yandan da 
ekiple birlikte nasıl bir ürün çıkarılır 
konusunda büyük deneyim kazanmış 
ve öğretici bir yolculuğa çıkmış oldular.
Sizleri de büyük bir sabır ve 
titizlikle hazırlanan bu Stop Motion 
animasyonlar ile çocuklarımızın 
büyülü dünyalarını izlemeye ve keşfe 
davet ediyoruz.

https://youtu.be/c8kiveHErGA
https://youtu.be/j2-uVMDG47w

