
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BU HAFTANIN 
ETKİNLİKLERİ 

25.09.2010 
13:00 Anasınıfı Veli Toplantısı 
15:30 1.Sınıf Veli Toplantısı 
 
27.09.2010 Pazartesi 
  
17:00   
5.Sınıf veli tanışma toplantısı 
 
28.09.2010 Salı 
  
10:00 2 ve 4. Sınıf Yüzme 
17:00 4.Sınıf veli tanışma toplantısı 
 
29.09.2010 Çarşamba 
  
17:00 3.Sınıf veli tanışma toplantısı 
10:00 1. Sınıf  Yüzme 
10:30 Hazır bulunuşluk sınavı 
(Vitamin) 4,5,6,7,8. Sınıflar 
13:00 Anasınıfı tenis 
30.09.2010 Perşembe 
  
15:00   
”Disney on Ice” Walt Disney 
Gösterisi - Anasınıfı,1.2. Sınıflar  
(Öğrenciler gösteri sonrasında okula 
getirilecek ve 17:00 de okuldan 
velileri tarafından alınacaklardır.) 
 
01.10.2010 Cuma 
  
10:30 
Buz pateni sporu tanıtımı 
Anasınıfı,1,2,3.Sınıflar 
13:00 
Buz pateni sporu tanıtımı 
4,5. Sınıflar 
17:00 
2.sınıf veli tanışma toplantısı 
  
 
  
“Öğretmenler gelecek nesil 
sizlerin eseri olacaktır.” 
 

M. Kemal ATATÜRK 
  

Akıl Oyunları 
 

8 tane 8 sayısı ile 1000 
sayısını dört işlem kullanarak 
nasıl elde ederiz. 
  
 

OKULA UYUM 
 
               kulların açılmasıyla  
               beraber hepimiz  telaş ve   
               heyecan duygularını 
paylaşıyoruz. Bazılarımız ilk kez okullu 
olmanın heyecanını  
ve tedirginliğini  
yaşarken, bazılarımız  
tatilin bitmesiyle  
beraber yeni öğretim  
yılına başlamanın  
sevincini, heyecanını  
ve kaygısını yaşıyoruz. 
Okulun açıldığı  
bu günlerde  
çocuklarımızın  
fiziksel, duygusal,  
bilişsel ve sosyal olarak hazır olması çok 
önemlidir.Eğer çocuklar belirtilen alanlarda 
hazır olurlarsa, okula uyumları ve sıkıntılı 
durumlarla karşılaştıklarında bu 
durumlarla baş etmeleri daha kolay olur. 
Kısaca çocuk okula başlamaya ne kadar 
hazırlıklı ise uyumu da o kadar kolay 
olacaktır. Bu uyum sürecinde önemli olan 
okula başlamayı keyifli bir tecrübe olarak 
görmek ancak olası zorlukları da göz ardı 
etmemektir. Anne babalara düşen en 
önemli rollerden biri sakin olmak, ‘aşırı 
endişelenmemek’ ve ‘sürekli çocuğu 
kontrol etmemek’ tir.Unutmamalıyız ki, 
çocuklarımız bizi çok iyi tanır ve gerçek 
duygularımızı çok iyi hissederler ve o 
zaman yakın dönemde iyiliğini sağlayacak 
yaklaşımlar uzun dönemde zorluğa 
dönüşebilir 
 
Okula uyumda zorluk yaşanmaması için 
öğretmenlerin ve ailelerin sergiledikleri 
tutum çok önemlidir.Öncelikle çocuğun 
yaşadığı sıkıntının ne olduğu iyi 
anlaşılmalıdır. Sıkıntının nereden 
kaynakladığını anladığımızda, bunu 
çocukla konuşmak ve onu anladığımızı 
çocuğa hissettirmemiz çok önemli. Onun 
yaşadığı duyguları reddetmeden, empatik 
cümleler kurulması daha yararlı olacaktır. 
‘Ne var canım heyecanlanacak?’ yerine 
‘Yeni arkadaşlarınla tanışacağın için 
heyecanlanıyorsun.’ şeklinde cümleler 
kurmak iletişimi güçlendirecek ve onun 
içinden geçenleri fark ettiğimizi belli 
edeceğimiz için çocuğumuz kendini 
güvende hissedecektir. 
 

İşte çocuğumuza okul yaşamı boyunca 
ihtiyaç duyacağı güveni kazandırmamız 
ve sağlam bir başlangıç yapmasını 
sağlayacak bazı ipuçları ve öneriler: 
  
• Çocuğunuzu dinleyin. 
Çocuğunuza açık uçlu sorular sorarak 
duygularını ifade etme imkanı oluşturun. 
Onu anladığınızı hissettirin. 
•  Okul malzemelerini birlikte 
alın. Okulda kullanacağı malzemeleri 
kendisinin seçmesini sağlayın. Böylece 
önemli kararları almaktan gurur duyacak 
ve okula hevesle başlayacaktır. 
• Uyku düzeni okul açılmadan 1-
2 hafta öncesinden okul düzenine 
yaklaştırılmalıdır. Böylece okulun 
başladığı hafta yumuşak bir geçiş 
yapacaktır. 
• Okulun başladığı ilk 2-3 haftalık 
dönemde ebeveynler esnek olmalı, 
çocuklarına okula ve yeni döneme 
alışmaları için zaman tanımalıdırlar. 
• İlk gün öğretmenine vermesi 
için mektup yazmasına ya da resim 
çizmesine  yardımcı olun. Çocuğunuzun 
kendini tanıtmasına yardımcı olacaktır. 
• Tanışma toplantılarında okul 
tarafından verilen veli el kitapçığını 
inceleyin, çocuğunuza okul kuralları ve 
işleyişi hakkında yol göstermenize 
yardımcı olacaktır. 
• O okuldayken sizin neler 
yapıyor olacağınızı anlatın. Zamanla sizin 
de başka sorumluluklarınız olduğunu 
ancak ihtiyacı olduğunda onun yanında 
olacağınızı kavrayacaktır. 
• TV ve bilgisayarda geçirilecek 
zaman konusu sene başında çocukla 
konuşulmalı, tamamen yasaklanmadan , 
sınırlandırılmalıdır. 
 • Program yapılırken mutlaka 
çocuğun bireysel farklılıkları göz önüne 
alınmalı, somut ve gerçekçi planlar 
yapılmalıdır. Bu konuda okul rehberlik 
birimiyle ve sınıf öğretmeniyle işbirliği 
yapılması yararlı olacaktır. 
• Destekleyici davranın. Ona, 
okuluna ve öğretmenlerine güvendiğinizi 
hissettirin. Çocuğunuzu dinleyin, cesaret 
verin. 
 
Mutlu, verimli, başarılı bir öğretim yılı 
geçirmemizi dilerim. 
 
 

Zeynep KAPLAN 
Rehber  Öğretmen 

 



     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OKUL AÇILIRKEN 
 
           evgili öğrencilerimiz, uzunca  
           bir tatilden sonra yine  
           birlikteyiz. Sizleri sevgiyle ve  
özlemle bekledik.  
Hoş geldiniz.  
Gelecek dediğimiz  
o büyük ümit  
sizlersiniz.  
Beyinlerinizde bilgi, 
yüreğinizde  
Atatürk sevgisi  
ile güzellik  
ve kardeşliğin 
sembolü  
olmanızdır dileğimiz.  
Geleceğimizin parlak ve mutlu olması 
sizlerin bugünkü eğitiminize bağlıdır. 
 
İnsan yaşamının en önemli etkinliği hiç 
kuşkusuz eğitimdir. Hele ülkemizdeki gibi 
belli dönemeçleri olan, bu dönemeçleri 
sınavlı seçmeye dayanan bir sistemde 
eğitimin önemi daha da artar. Aileler, 
çocuklarının okula başlama dönemleriyle 
birlikte yoğun bir araştırma çabasına 
girerler.  
 
Amaç, ilköğretim sonrasında iyi bir eğitim 
kurumunda okumak, ileride iyi bir 
üniversitenin iyi bir bölümünü 
kazanmaktır. Bu amacın 
gerçekleştirilmesi, öncelikle başarısını 
kanıtlamış okullarda okumayı 
gerektirmektedir. Bu yüzden sizler çok 
şanslısınız. 8. sınıf ağabey ve ablalarınızın 
bu yıl göstermiş oldukları başarıyı 
biliyorsunuz. Bizler, sizlerden her yıl daha 
ileriye geçmenizi bekliyoruz. Bunu 
başaracağınızdan da eminiz. Günümüzde 
Türk eğitim sistemi, çağdaş uygarlık 
düzeyine uyum sağlamak amacıyla büyük 
bir değişim içerisine girmiştir. 
Çağdaşlaşma yolunda atılan bu büyük 
adım, hepimizin bu sürece dahil olmasını 
gerektirmiştir. Öğretmen merkezli klasik 
eğitimden, öğrenci merkezli  aktif eğitime 
geçerek bizler başarınızı arttırmaya 
çalışırken sizlere de çok büyük görevler 
düşüyor. Sürekli ve düzenli çalışarak, 
araştırarak, okuldaki ek çalışmalara önem 
vererek katılarak bizlere destek 
olabilirsiniz. Sürekli ve düzenli çalışarak 
kendisini iyi yetiştirmiş öğrencilerin 
başarısız olmaları söz konusu bile olamaz. 
Bunu unutmayın. 
 
Başarılı olma amacı uğruna ailelerinizin 
her türlü özveriyi gösterdiklerini 
biliyoruz.Lütfen sizler de emek 
harcayın.Özveri ve emekler, mutlaka iyi 
yerlere götürecektir sizleri. 
Amaçlarınızın gerçekleşmesi ve iyi bir 
eğitim - öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle... 
 
                           Fatma KARABULUT 
                            Türkçe Öğretmeni 
 
 
 

PENNY TASSONI İLE ÖĞRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE 
   

  
 
Çocuk gelişimi ve öğretmen eğitimi 
uzmanı olan Penny Tassoni 
okulumuz öğretmenlerine eğitim 
verdi. İngiltere'de okul öncesi ve 
ilköğretim seviyesinde müfredat 
çalışması olan Tassoni, 
öğretmenler tarafından tüm 
dünyada faydalanılan ve çok 
satanlar listesinde uzun süre yer 
alan 30 dan fazla kitabın da 
yazarıdır.  
 
Eğitim danışmanı, yazar ve 
eğitimci kimliği ile uluslar arası 
platformda tanınmış bir 
akademisyen olan Penny Tassoni 
İngiltere’de ve İngilizce konuşulan 
ülkelerdeki bir çok özel okulun da 
eğitim danışmanlığını 
yürütmektedir. 
Öğretmenlerimize yoğun bir 
program hazırlayan Tassoni 
interaktif bir çalışma gerçekleştirdi. 
Çocuk gelişimindeki aşamaları ve 
her farklı aşamadaki yaklaşım 
değişiklikleri ile başladığı eğitime 
öğrencilerden gelen geri 
bildirimlerin bilimsel yöntemlerle 
nasıl analiz edileceği konusu ile 
devam etti. Öğrencilerin bireysel 
farklılıklarının kolektif çalışmalarda 
nasıl zenginlik yarattığını ve bunu 
sınıf ortamında nasıl fırsata 
çevrildiği konusunda örnekler 
verdi.  
 

Eğitimin, felsefi ve doktoriner bakış 
açısı seviyesinden ele alıp gündelik 
pragmatik öneriler katmanına 
kadar indirgeyerek teori – pratik 
köprüsünün nasıl inşa edileceğini 
gösterdi.  
 
Öğrencilerin çalışma ortamı, günlük 
psikolojileri, sosyal ortamları gibi 
konuların eğitim sürecini nasıl 
etkilediği konusunda da örnekler 
veren Tassoni eğitim sürecinde 
oluşan problemlerin nasıl 
aşılabileceği ile ilgili basit 
önerilerini sıraladı. Öğrencilerimizin 
uyku zamanının özellikle erken 
çocukluk döneminde ne kadar 
önemli olduğunu vurguladı. 
Öğretmenlerin öğrencileri 
düşünmeye yönlendirmek için 
yapılabilecekleri anlattı. 
Çocuklarımızın kendilerini tanıma 
süreçlerini nasıl geliştiğini buna 
olumlu katkıda bulunmak için nasıl 
bir paya sahip olduğumuzu 
hatırlattı.  
 
Öğretmenlerimizin sorularını da 
yanıtlayan Tassoni kendi 
yaşamından da örnekler sunarken 
öğretmenlerimizin uzun yıllardır 
biriktirdikleri tecrübelerine de yeni 
boyutlar kazandırdı.. 
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