
Turkish 1

| NSW Eğitim Bakanlığı

My new preschool

Yeni anaokulum

Bu belgedeki tüm resimlerin sahibi, 1968 Telif Hakları Yasası (Copyright Act 1968 (Cth)) 
kapsamında NSW Eğitim Bakanlığı’dır veya resimler iStock Getty Images Content License 
Agreement kapsamında ruhsatlıdır

education.nsw.gov.au

https://www.gettyimages.com.au/eula
https://www.gettyimages.com.au/eula


Turkish 2

Bu, benim yeni anaokuluma giriş kapısıdır.

Sırtımda taşıdığım bir anaokulu çantam vardır. 
Anaokuluna vardığımda onu özel bir yere koyarım.
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Anaokuluna bir beslenme çantası ve su şişesi götürürüm. 
Susadığımda su içerim.

Anaokulunda takmam için bir şapkam vardır. Onu, dışarda 
oynadığımda kendimi güneşten korumak için takarım.
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Anaokulumdaki büyükler bana göz kulak olur ve öğrenmeme 
yardımcı olurlar. Hüzünlendiğimde onlara söylerim ve kendimi 
iyi hissetmeme yardımcı olurlar. Büyükler iyi arkadaş olmayı 
herkese hatırlatır.

Anaokulunda birlikte oynadığım bazı eski arkadaşlarım ve 
bazı yeni arkadaşlarım vardır. Ama bazı günler kendi başıma 
oynamayı severim.



Turkish 5

Anaokulunda oynayabileceğimiz birçok farklı şey vardır.  
Her gün, ne yapmak istediğimi seçerim. Eğlenmeyi ve yeni 
şeyler öğrenmeyi severim.
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İçerde oynadığım zaman kağıtla ve kutularla bir şeyler 
yapmayı severim. Üzgün olduğum zaman, evde yaptığım 
gibi, blok döşerim.

Dışarda oynadığım zaman koşmayı ve donanımda yükseğe 
tırmanmayı severim. Kumla oynamayı da severim.
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Oyun zamanı bittiğinde, oyuncakların toplanmasına yardımcı 
olurum. Anaokulumuzun bakımı ile ilgilenmek ve onu düzenli 
tutmak iyidir.

Bazen, çocuklar ve büyükler yeni şeyler öğrenmek ve şarkılar 
söylemek için bir araya gelirler. Ayrıca, evde yaptığım gibi, 
hikayeleri paylaşmaktan hoşlanırız.
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Burnum aktığı zaman bir kâğıt mendil alıp burnumu silerim. 
Bitirdikten sonra, kâğıt mendili çöp kutusuna atmayı ve 
ellerimi yıkamayı unutmam.

Anaokulumda büyük bir banyo vardır. Tuvaleti kullanmam 
gerektiğinde banyodaki tuvalete giderim. Bitirdiğimde sifonu 
çeker ellerimi yıkarım.
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Ellerimi sabun ve suyla yıkarım ve sonra kurularım.  
Ellerimi yıkamayı hatırlamakta çok iyiyimdir.  
Tüm mikroplardan yıkanıp arınırım, böylece sağlıklı kalırım.

Öğle yemeğimi diğer çocuklarla yerim. Yiyecek paketimi 
açamazsam, bir büyükten yardım isterim. Güçlü ve sağlıklı 
olmak için daima ilk olarak sağlıklı yiyeceğimi yerim. Tüm 
yiyeceğimi yemezsem, geri kalanı paketleyip eve götürürüm.
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Öğle yemeğini yedikten sonraki zaman sessizdir.  
Tüm çocuklar, bir kitaba bakmak, bulmaca çözmek  
veya resim çizmek gibi sessiz şeyler yapar.  
Vücudum yorulduğunda uzanıp dinlenirim.

Eve gitme zamanı yaklaştığında çantamı toplayıp 
sırtıma koyar, hazır olurum.
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Anaokulu günü sona erdiğinde, tüm çocukların, gelip onları 
alan bir büyükleri vardır.

Ayrılırken gülümser ve büyüklere ve çocuklara hoşça 
kalın derim. “Oynadığınız için teşekkürler, bir dahaki sefer 
görüşürüz” derim. Herkes ayrıldığında anaokulum kapanır.


