
22 Mayıs Ödevleri 
 

Memorial Day (Anma Günü) nedir ve neden bunu kutluyoruz? Memorial Day (Anma 
Günü), Birleşik Devletler’de askerlik sırasında ölen kadın ve erkekleri onurlandıran 
federal bir bayramdır. Mayısın son Pazartesi günü kutlanır ve bu yıl bu bayramın tarihi 
25 Mayıstır. Okullar için Anma Günü genellikle birkaç gün tatil, deniz kenarına gitmeyi 
vaadeden güzel have ve barbekü mevsimini açıp ana caddeden geçen neşeli bir geçit 
törenidir. Anma Günü hafta sonunu geçmişteki gibi kutlayamayacak olsak da ülkeleri için 
kendilerini feda edenlere hala  saygımızı gösterebiliriz .Lütfen, aşağıda sınıflara göre 
verilen ödevlere bakın.26 Mayısla başlayan haftada öğrenciler, öğretmenleri ve/veya baş 
öğretmenleri ile  çalışmalarını paylaşmaya hazır olsunlar. 

 
Ana okulu –1. sınıf: Pledge of Allegiance’ı (Bağlılık Yemini) izleyin ve ttakip edin. 
https://www.youtube.com/watch?v=AYFoEeqxQGY 
Aşağıdaki bayrak aktivitelerinden birini seçin:  

1. ABD bayrağının baskısını çıkarın ve bu kalıbı süsleyin. 
(http://www.coloringcastle.com/pdfs/flags/flag-usa-123.pdf)  

2. Eski bir yumurta kutusunu kullanıp üzerine ABD bayrağı boyayın. 
(https://www.craftymorning.com/egg-carton-american-flag-craft-for-kids/)  

Bu bitmiş ürünün resmini çekin. 
 
2 – 5. sınıflar: Eve Bunting’in yazdığı, yüksek sesle anlatılmış The Wall’u dinleyin . 
https://www.youtube.com/watch?v=yijiNhcwDAQ 
Askerlere onların vatan için verdikleri göreve teşekkür eden bir mektup yazın. 
 Şuraya gönderin: 
Support Our Troops® 
13791 N. Nebraska Avenue 
Tampa, FL 33613. 
Ek bilgi burada bulunabilir: https://supportourtroops.org/cards-letters 
 
6 – 8. sınıflar:  Ulusal D-Day Anıtı - Bedford, VA  
Ulusal D-day Anıtı mevcut sanal programları hakkındaki linki tıklayın. 
 https://www.dday.org/free-virtual-programs-spring-2020/  

1. Dünya Savaşı hakkındaki iki kaydı izleyin. Lütfen bu kayıtlardan öğrendiğiniz beş 
bilgiyi paylaşmaya hazır olun.   

  
9 – 12. sınıflar: Meçhul Asker Anıtı Tomb of the Unknown Soldier - Fort Meyer, VA  
Okuyun- https://www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Tomb-of-the-Unknown-Soldier 
Okuyun- https://www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Changing-of-the-Guard 
İzleyin - https://youtu.be/4utXb3auOew 

• 9 & 10. Sınıflar – Meçhul Asker Anıtında nöbetçi olan muhafızla bir görüşme 
yapma şansınız olduğunu hayal edin..Lütfen ona soracağınız sekiz soruyu 
paylaşmaya hazır olun.  

• 11 & 12. sınıflar –Seçeceğiniz başka bir ülkenin şehit olan meşhul askerlerini 
nasıl onurlandırdığını araştırın ve ABD ile bu ülkenin yaklaşımları arasındaki iki 
benzerliği ve iki farkı paylaşmaya hazır olun. 
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