HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
26.09.2011 Pazartesi
10:00 Tenis sporu tanıtımı (2,3 ve 4.
sınıflar)
16:30 4 ve 5. sınıflar veli top.
27.09.2011 Salı
16:30 3. Sınıf veli top.
28.09.2011 Çarşamba
16:30 2. Sınıf veli top.
29.09.2011 Perşembe
16:30 6. Sınıf veli top.
30.09.2011 Cuma
09:00 Hazırbulunuşluk sınavı Vitamin
(4,5,6,7 ve 8. sınıflar)
10:00 Tenis sporu tanıtımı (5 ve
6.sınıflar)
01.10.2011 Cumartesi
11:00-12:30 Ana sınıfı veli tanışma
toplantısı
13:30-15:30 1. sınıf veli tanışma
toplantısı

HAFTANIN SÖZÜ
Düşünceleriniz ne ise hayatınız da odur.
Hayatınızın gidişini değiştirmek
istiyorsanız düşüncelerinizi değiştiriniz.
Marcus Aurelius

HAFTANIN SORUSU
Smith ve Johns bakkala giderler.
Amaçları bir çikolata almaktır.
Smith’in bir çikolata alabilmek için
24 cent eksiği; Johns’un ise 2 cent
eksiği vardır. Bunun üzerine Smith
fedakarlık yapıp parasını Johns’a
verir ama hala bir çikolata alacak
paraları yoktur. Buna göre bir
çikolata kaç cent’tir?

BİRİNCİ SINIFA
BAŞLARKEN
lkokul birinci sınıfa başlamak,
çocukluğun gelişim evresinde
önemli bir dönüm noktasıdır. 3-6
yaş olarak tanımlanan okul
öncesi anasınıfı döneminin
sonlanmasıyla birlikte
anne babaları tatlı
bir telaş, heyecan bazen
de hafif endişe duyguları
sarmaktadır.
Anne babalar
doğal olarak
çocuklarının
yeni başlayacağı
ilkokul birinci
sınıfı mutlu, uyumlu ve başarılı bir
şekilde sürdürmelerini dilerler ve bu
sınıfta ileriki eğitim yıllarına
taşıyacakları çalışma alışkanlıklarının ve
kurallara uyum sürecinin temellerini
kazanmalarını beklerler.
Yaz dönemi; 3 aylık uzun bir tatil ve
dinlenme zamanını, aile ve arkadaşlarla
geçirilen keyifli bir eğlenme dönemini
içerir.
Çocukluk yıllarımızı hatırlarsak biz de
bir zamanlar tıpkı çocuklarımız gibi
uzun yaz tatilini iple çekmiş ve
sonbaharın gelişiyle birlikte okulların
açılması yaklaşırken biraz hüzünlenip
bilinmezliğin kaygısını hissetmiştik.
Hepimizin tanıdık olduğu bu duygularla
baş
ederek
çocuklarımızı
okula
hazırlamak ve ilkokula yeni başlayacak
olan çocuklarımızın okula uyum sürecini
kolaylaştırmak için bazı bilgi ve önerileri
sizlerle paylaşmak istedik:
Çocukların
okula
kolaylaştıran faktörler:

uyumunu

1.Okul olgunluğu: Çocukların okul
olgunluğuna
erişmesinde
önemli
sayılan kriterler; somut kavramlardan
yavaş
yavaş
soyut
kavramları
algılamaya geçiş, temel sözel ve sayısal
imgeleri
anlayabilme,
çocukların
kendilerine verilen direktiflere genel
olarak
uyumlu
davranmalarıdır.
Bununla birlikte dürtü kontrolünün
sağlanması, yaşına uygun olarak öz

bakım ve kişisel görevleri bağımsız
olarak
gerçekleştirebilme
becerisi,
çocuğun masa başında belli bir süre
oturabiliyor olması ve karmaşık görünen
sıralı yönergeleri izleyebilme ve bunları
tamamlayabilme becerileri de yine okul
olgunluğunu
kazanmada
bu
yaş
döneminde
beklenen
gelişimsel
özelliklerdir.
Çocuklarımızın bu alanlardaki gelişim
süreçlerini izlememiz ve eksikleri
olduğunu düşündüğümüz noktalarda
sınıf öğretmeni ve Rehberlik Servisi’ne
başvurmamız uygun olacaktır.
2.Ailelerin çocuklarından beklentileri ve
ayrılık kaygısı: Okul çağı döneminde
karşılaşılabilen yaygın güçlüklerden biri
ayrılık kaygısıdır. Yeni bir ortama giren,
yeni bir öğretmen ve okul kurallarıyla
karşılaşan çocukların başlangıçta bir
tedirginlik ve belli bir derece kaygı
yaşamaları çok doğal bir durumdur,
ancak bazen bu kaygılar bir ay ya da
daha uzun bir zaman sürebilir; böyle
durumlarda
mutlaka
yaşanan
duyguların sınıf öğretmeni ve Rehberlik
Servisi
ile
iletişime
geçilerek
paylaşılması
ve
çözüm
yollarının
araştırılması gerekir.
Ayrılık
kaygısını
yoğun
yaşayan
çocukların ailelerinin yapabileceği en
önemli
şey,
çocuklarının
içinde
bulunduğu bu yeni durumla ilgili olarak
kendi hislerinin farkında olmalarıdır.
Çocuklar, sözel olarak ifade edilmese de
ailelerinin yaşadığı korku, üzüntü, kaygı
ya da sevinç, öfke gibi olumlu/olumsuz
duyguları sezgisel olarak hissederler.
Bu
nedenle
çocuğumuzla
ilgili
yaşadığımız bir kaygı varsa bunu
eşimizle ya da yakın çevremizle
paylaşabiliriz,
aslında
kaygımızı
gidermek için yapabileceğimiz daha da
etkili bir yöntem bu duygumuzu
okulumuzla paylaşmak olmalıdır.
Böylelikle edineceğimiz bilgiler ve
alacağımız destekle çocuğumuzu güven
duygusu içinde yeni sınıfına / okuluna
uğurlayabiliriz.
Bu
durum
da
çocuğumuzun bizden ayrılırken kendini
güvende hissetmesini ve içi rahat bir
şekilde sınıf öğretmenine bağlılık
geliştirmesini kolaylaştıracaktır.

Çocuğumuzun okul yaşantısıyla ilgili
geliştireceğimiz
beklentilerin
de
farkında olmamız önemlidir, çünkü bu
beklentiler de onları etkilemektedir.
Çocuğumuzdan
okulla
ilgili
beklentilerimizi dengelememiz; ondan
az ya da aşırı uçlara gitmeden
öğretmenimizin yönlendirdiği çerçeve
içerisinde bir beklenti geliştirmemiz
sağlıklı
olacaktır;
araştırmalar
kendilerinden belli bir akademik başarı
beklenen ve okul yaşantısı düzenli
olarak (özellikle babaları tarafından)
takip edilen çocukların okula karşı
daha olumlu bir tutum geliştirdiklerini
göstermektedir.

Bu dönemde anne babalar neler
yapabilir?
1.Yaz tatili döneminde çocukların
eğlenme ve dinlenme ihtiyaçları
karşılanmalı, bununla beraber gün
içinde yapılandırılmış etkinliklere de
zaman ayrılmalıdır. Çocuklara tatilde
her gün birkaç sayfa kitap okumak
veya onlarla birlikte yap boz faaliyeti
ya da kutu oyunu, resim yapma gibi
masa başı etkinliklere yer vermek
faydalı olacaktır.
Ayrıca tatil döneminde çocukların
uyku zamanlarının da belli sınırlar
içinde düzenlenmesi önemlidir. Tüm
bu hazırlıklar ve tatilden mümkünse
1-2 hafta önce eve dönmek okula
psikolojik olarak daha hazırlıklı
olunmasını sağlayabilir.
2.Okulun açılmasının
yaklaştığı
dönemde çocuğumuzla okulu ziyaret
görmesini,
edip
yeni
sınıfını
öğretmeniyle tanışmasını sağlamak
güven duygusu açısından önemli
olacaktır. Güvende hissetmek ve
aidiyet duygusu, insanların en temel
ihtiyaçları arasındadır. Bu noktada

ailelerle eğitimcilerin işbirliği içinde
hareket ederek çocuğa okulla ilgili
olumlu
mesajlar
vermesi
gerekmektedir, böylelikle çocuklarda
okula ısınma ve okul günlerinin
getireceği yeni deneyimlere dair merak
ve heves uyanacaktır. Yine okula
başlamadan önceki dönemde her yeni
başlangıcın biraz sancılı bir dönem
olabileceğini öngörerek çocuğumuzu
anlamaya
ve
duygusal
açıdan
desteklemeye çalışmalıyız. Bununla
ilgili olarak yapabileceğimiz şey; ona
okulla ilgili hislerini sormak ve
kafasındaki soru işaretlerine netlik
kazandırmaktır.
Ayrıca
kişisel
hatıralarımıza geri dönüp çocuğumuza
okulun ilk günleriyle ilgili kendi güzel
anılarımızı anlatabiliriz.
Tüm bu paylaşımları yaparken dikkat
edeceğimiz nokta; bu konu hakkındaki
konuşmalarımızı dengeli bir şekilde
yürütmeye
dikkat
etmek
ve
çocuğumuzu rahatlatmaya çalışırken
bu yeni başlangıca aşırı vurgu yaparak
çocukta kaygı yaratmamaya özen
göstermek olmalıdır. Bu paylaşımlarda
çocuğumuzun okulun ilk gününü
kafasında somutlaştırabilmesi için ilk
günün nasıl geçebileceğine dair ona
bilgi verebilir ve okula gidiş ve eve
dönüş
zamanlarında
onu
kimin
alacağını ve evde kimin bekleyeceğini
söyleyebiliriz.
Okula
hazırlıkların
yapıldığı alışveriş döneminde de
çocuğumuzu işin içine katmamız, bazı
ufak tefek kararları onun seçimine
bırakmamız çocukların hoşuna gidebilir
ve okula başlama hevesini arttırabilir.
3.Okulun
ilk
günü
Okulumuzda
anasınıfı ve 1.sınıflara yönelik olarak
düzenlenen oryantasyon haftasında
sizleri yeni eğitim ve öğretim yılına
içiniz rahat, kafanızdaki sorulara açıklık
kazandırılmış şekilde hazırlamak, en

büyük gayemizdir. Minik öğrencilerimizin
okuldaki ilk günlerini rahat geçirmeleri
için mümkünse anne babalarının okula
geliş gidişte onlara eşlik etmeleri ,
öğrencilerimizin okulla bağ kurmaları
için güzel bir paylaşım fırsatı olacaktır.
Yine okul dönüşlerinde çocuğumuzu
evde beklemek, eğer çalışıyorsak
mümkünse onu telefonla arayarak
kısaca gününün nasıl geçtiğini sorup
akşam eve gelince çocuğumuza böyle
bir paylaşım zamanı ayırmak, onunla
yakından ilgilendiğimizi hissettirecek ve
okul motivasyonunu olumlu yönde
etkileyecektir. Ayrıca çocuklarımızın
okul çantasını ve formasını akşamdan
birlikte hazırlamak, hem bu dönemi
psikolojik
açıdan
daha
uyumlu
geçirmelerine etki edecek, hem de bu
disiplinin erken yaşta kazandırılmasında
rol oynayacaktır. Tüm bu hazırlıklar
yapılsa ve tutarlılıkla bu düzene uyulsa
da , okul çağı çocukluk döneminde
yaşanabilen
bazı kaygı sorunları
nedeniyle okula uyum süreci zorlu
geçebilir ya da bu dönem uzayabilir.
Böyle durumlarda mutlaka çocuğumuzu
dinleyerek
sorununu
çözmesine
yardımcı olmak, sınıf öğretmeni ve
Rehberlik Servisi ile iletişime geçmek
uygun olacaktır.
Fransız yazar Andre Gide’in ‘Açılmamış
kanatların büyüklüğü bilinmez’ sözünde
olduğu
gibi
yeni
keşiflere
ve
deneyimlere doğru kanat çırpıp uçmaya
hazırlanan ve nice güzelliklere ve
başarılara doğru yol alan çocuklarımıza
ihtiyaç duydukları her dönem destek
olmaya hazır bir şekilde, yeni eğitim ve
öğretim yılımızın hepimiz için mutlu ve
başarılı geçmesini diliyorum.
Yelda Orçan
Uzm.Psikolojik Danışman

ERKEN YAŞTA
DİL EĞİTİMİ

ŞEHİRDE
ÇOCUK OLMAK

rken yaşta kazanılan yabancı
dil eğitimi günümüzde giderek
yaygınlaşan bir olgu haline
gelmiştir. Çocuklar 8 yaşına
kadar verilen bilgileri tıpkı bir
sünger gibi emerler.
Çünkü beyinleri verilen
eğitimi algılamak üzere
programlanmıştır. Bu
da onların ikinci bir
dili, ana dilleri
kadar kolay ve hızlı
öğrenmeleri demektir.
Yapılan araştırmalara
göre 0-4 yaş arasında
edinilen yabancı dilde, aksanı doğru
kullanabilme yetisi yüksektir. Bu bilgiye
çocukların ağız
ve gırtlak
yapısı
incelenerek varılmıştır.

ocuklarımızın oyun alanları
gittikçe daralıyor, ebeveynler
ise çareyi alış-veriş
merkezlerinin yapay oyun
bahçelerine götürmekte buluyor, yahut eve
sıkışan çocuklar
gelişimleri için daha
büyük bir tehlike arz
eden bilgisayar
oyunları, bitmeyen
kimi zaman şiddet
içerikli televizyon
programlarıyla
yüzleşmek
zorunda kalıyorlar.
Çocuklar sanal bir
evren yaratıyorlar kendilerine. Ancak
okulların devam ettiği sürelerde çocuklar
kendi yaşıtlarıyla iletişim kurma olanağı
buluyorlar.
Ama her ne kadar okuldaki eğitim, okul
gezileri ve etkinlikleri çocukların sosyal
gelişimlerinde önemli bir rol oynuyorsa,
evdeki ebeveynlerin eğitimleri de bir o
kadar önemlidir.
Anne-babaların çocuğun doğasına ve
ebeveynliğe dair düşünüş şekilleri ve
davranışları doğrudan ve dolaylı yollarla
çocuğun gelişimine etki eder.
Büyük şehirde yaşamanın bahsettiğimiz
gibi olumsuz yönleri olsa da çocuk
eğitimindeki olanaklarıysa küçük şehirlere
nazaran daha geniş ve yaratıcıdır.
Kentlerde bilişsel gelişimin ailenin biliş
düzeyinden dolayı çok daha hızlı geliştiği
yadsınamaz.
Mesela kırsal kesimde çocukların oturma
eylemi 3 ile 71 ay arasında gerçekleşirken
bu kentlerde 2 ile 12 ay arasında
gerçekleşir.

Bu konuda önemli olan, çocuklara yabancı
dili eğlenceli bir şekilde öğretmektir. Bunu
bir ders gibi değil, bir oyun gibi görmelerini
sağlamak gerekir.

Bu avantajları ve biliş düzeylerinin
sosyalleşme
sürecinde
de
kullanılmasıyla birlikte daha özgün
bireyler yetiştirileceği bir gerçektir.
Büyük şehirlerde ki olanaklar bununla da
bitmiyor elbette, butik okullar varlıklarıyla
her çocukla birebir ilgilenme olanağı
sunuyorlar,
okullardaki
imkanlarla
kültürel etkinliklerde daha aktif rol
alabiliyorlar.
Bu etkende özgüvenleri yüksek, mutlu
birer birey olmalarını sağlıyor. Çünkü
sorabilen,
üretebilen,
eleştirebilen
bireyler olmalarını sağlıyor.
Kısaca özetleyecek olursak kentlerde
yaşayan çocuklar oyun alanlarının
daralması ve sosyalleşme gibi sorunlarla
karşı karşıyalar. Lakin bunun ötesinde
bilinçli ve eğitimli ebeveynlerin olanakları
dâhilinde yetiştiriliyorlar.
Böylesine bolca imkânların sunulduğu
çocukların büyük şehirlerin kalabalık ve
yorucu atmosferinden uzak doğayla
bütünleşebilecekleri alanlara sıklıkla
götürülmeleri gerektiğini düşünmekteyim.
Olabildiğince kendi yaşıtlarıyla kontak
kurabilecekleri, gürültüden ve yapay
ortamlardan uzak, kendilerini oyun
oynayabilecekleri,huzurlu
hissedebilecekleri park, orman gibi
mekanlarda
gezilere
çıkarılmalılar.
İstanbul her ne kadar büyük ve
kozmopolit olsa da mavi ve yeşil
alanlarının
varlığıyla
da
dikkat
çekmektedir.
Bu imkânları kullanmak ve onların ruhsal
ve fiziksel gelişimlerine olabildiğince
katkıda
bulunmak
gerektiğine
inanmaktayım.
Günümüzün kentsel yaşam projeleri,
insanları yeniden natural bir dönüşüme
angaje etmeye çalışıyor. Bu hem toplum
bilimcilerin insan psikolojisine dair
beklentilerine hem de insan fizyolojisi ile
ilgilenen
koruyucu
hekimlerin
düşüncelerine paralellik gösteriyor.

Okul öncesi dönemde yabancı dil
eğitiminin amacı, çocuklar okuma yazmayı
öğrenmeden
sadece
dinleyerek,
konuşarak ve oynayarak da ikinci bir dile
hakim olmalarını sağlamaktır.

Kent imkanları içinde natural bir yaşam
sürme
yolları
arama
önümüzdeki
dönemde de süreceğe benziyor. Çünkü
bunun bir lüks değil gereksinim olduğunu
düşünmeye başladık bile. Sosyal yaşam
alanlarının
üstü
kapalı,
suni
iklimlendirme cihazları ile havalandırılan,
üst katlarında bolca fast food ürünlerinin
tüketildiği
alış veriş merkezleri
olmasından öte açık alanlarda, ağaçların
yükseldiği, yürüyen merdivenler yerine
yürüyüş parkurları olan, piknik sepeti ile
güzel vakit geçirebileceğimiz yaşam
alanları hayal ediyoruz. Bu kolektif bilinç
yavaş yavaş hayata geçmeye ve
hayatımızda kendini göstermeye başladı
bile başta da söylediğimiz gibi şehirde
çocuk olmak ancak böyle mümkün.

Melis DURU
İngilizce Öğretmeni

Elif ŞAKRAK
İngilizce Öğretmeni

Erken yaşta öğretilecek olan yabancı dil,
oyunlar, şarkılar ve dramalarla çocukların
aktif olacağı bir biçimde olmalıdır.
Çocukların, görsel, işitsel ve bedensel
hareketlerini
de
aktif
bir
şekilde
kullanacakları
materyaller
önem
taşımaktadır. Öğrenme, renkli kartlar,
posterler, videolar ve onların yaşlarına
uygun olarak hazırlanan özel kitaplarla
desteklenmelidir.

ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ - AYLIK PROGRAMI

EYLÜL-EKİM 2011
PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

26
10:00
16:30

27

Tenis sporu tanıtımı (2,3
ve 4. sınıflar Enka)
4 ve 5. sınıflar veli top. 16:30

3. sınıf veli tanışma top.

Yüzme (3-5.sınıflar)

10:30

13:00

1. sınıf veteriner gezisi

12:30

15:50
15:50
15:50

Dans Okulu
Piyano Okulu
Lego Mindstorms Robotik

15:50
15:50

Florya Akvaryum gezisi
anasınıfı
Kek sat toplum hizmetini 10:30
destekle ((8. sınıf))

10

Piyano Okulu
Basketbol Okulu

15:50
15:50
15:50

10:30
12:30

Yüzme (1.sınıf)
Tenis ((Anasınıfı))

Dans Okulu
Piyano Okulu
Lego Mindstorms Robotik

15:50
15:50

Keman Okulu
Lego Mindstorms Robotik

15:50
15:50

8. sınıflar SBS kursu (
Fen- Sosyal)
Piyano Okulu
Basketbol Okulu

15:50
15:50
15:50
15:50

Dans Okulu
Piyano Okulu
Lego Mindstorms Robotik

24
09:00
10:40

15:50
15:50
15:50

15:50
15:50
15:50

Din Kül. I. Yazılı(6,7, 8.
sınıflar)
Yüzme (2-4.sınıflar)

Dans Okulu
Piyano Okulu
Lego Mindstorms Robotik

15:50
15:50

Satranç Kursu
Piyano Okulu

S.Sabancı Müzesi gezisi
7.sınıf

10:00

Keman Okulu
Basketbol Okulu

15:50
15:50

8

10:00
15:50

Tenis ( 1. sınıf)
8. sınıflar SBS kursu (
Türkçe Matematik)
Keman Okulu
Lego Mindstorms Robotik

Buz Pateni Okulu

Buz Pateni sporu tanıtımı
( anasınıfı,1,2,3,4 ve 5.

09:00
09:00

1. sınıf veli toplantısı
randevulu
6,7 sınıflar SBS kursu F/S

Satranç Kursu
Piyano Okulu

12:00

Buz Pateni Okulu

14

20

15:50
15:50

Keman Okulu
Basketbol Okulu

Türkçe I. Yazılı(6,7, 8. sınıflar) 10:00

Türkçe I. Yazılı(4. sınıf)

10:30
12:30

Yüzme (1.sınıf)
Tenis (Anasınıfı)

Türkçe I. Yazılı(5. sınıf)

10:50
12:35
15:50

Fen Tek I. Yazılı (5.sınıf)
Fen Tek I. Yazılı (4.sınıf)
8. sınıflar SBS kursu (
Türkçe Matematik)
Keman Okulu
Lego Mindstorms Robotik

11:30

22
09:00
09:00

15:50
15:50

Satranç Kursu
Piyano Okulu

27

09:00

15

21

İstanbul Akvaryum gezisi(6,7
ve 8. sınıflar)
İngilizce kursu(3,4,5,6,7 ve
8. sınıflar)

26

15:50
15:50

1. sınıf veli tanışma top.

12:00

13

15:50
15:50

Yüzme ( Anasınıfı)

25

FenTek.I. Yazılı(6,7, 8.
09:00
sınıflar)
Kek sat toplum hizmetini 10:30
destekle (7. sınıf)

8. sınıflar SBS kursu (
Fen- Sosyal)
Piyano Okulu
Basketbol Okulu

15:50
15:50

Ana sınıfı veli tanışma top.

7
Hazırbulunuşluk sınavı Net
Ölçme (3,4,5,6,7 ve 8.

19
12:30

1
11:0012:30
13:3015:00

09:00

12

10:30

10:00

Keman Okulu
Lego Mindstorms Robotik

Yüzme (2-4.sınıflar)

Yüzme (3-5.sınıflar)

6. sınıf veli tanışma top.

6

10:00

(2 ve 3. sınıflar)
15:50

30
Hazırbulunuşluk sınavı
Vitamin (4,5,6,7 ve 8.
Tenis sporu tanıtımı (5 ve
6.sınıflar)

Tenis ( 1. sınıf)

18

İstanbul Akvaryum Gezisi 10:30

16:30

Yüzme ( Anasınıfı)

11

17
10:00

2. sınıf veli tanışma top.

CUMARTESİ

29

5

10:30

10:00

15:50
15:50

16:30

4

Piyano Okulu
Basketbol Okulu

10:40

28

CUMA

09:00

3

15:50
15:50

PERŞEMBE

12:00

28
09:00
12:00

Yarım gün eğitim

Randevulu anasınıfı veli
toplantısı
6 ve 7. sınıflar SBS kursu
(Mat/Tur)

Buz Pateni Okulu

29
10:30

Cumhuriyet Bayramı Töreni

31
15:50
15:50
15:50

Keman Okulu
Basketbol Okulu

8. sınıflar SBS kursu ( FenSosyal)

