
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şte yine yepyeni bir 
yıla girmeye 
hazırlanıyoruz. Her 
yeni yıl yeni 
umutlar, yeni 

başlangıçlar demek. 
Yeni bir yıla girerken 
herkesi bir heyecan 
kaplar. Yeni yılın 
getirdiği heyecan, coşku, hayaller ve 
ümitler, yaşama sevinci ve tutkusu verir 
insana. Yeni yılda özellikle çocukların, 
hayallerine yer verilmeli. 

29 Aralık günü, Sürmeli İstanbul Oteli ‘ 
nde Kostümlü Yeni Yıl Balomuzda,  tüm bu 
güzel duygularımızı hep birlikte yaşayıp 
paylaşabileceğimiz güzel bir 
organizasyonda birlikte olacağız. Müzik, 
karaoke, yarışmalar, yetenek sizsiniz 
sunumları, oyunlar ve ’’En Yaratıcı 
Kostüm Yarışması”nın yer alacağı 
partide hep beraber çok eğleneceğiz. 

Çocuklarımızın hayal dünyasının ne kadar 
geniş olduğunu hepimiz biliyoruz. “En 
Yaratıcı Kostüm Yarışması’’ için şimdiden 
hazırlıklara başladılar bile.  
Geçen sene 
düzenlenen 
yarışmada,  
kızlarda Dirim 
Canda Kekovalı, 
erkeklerde ise Ali 
Kerem Özmen 
yılın en yaratıcı 
tasarımcıları olarak 
seçildiler. 

Ali Kerem Özmen 
Thor Yıldırımlar 
Prensini 
yaptığını, anne ve 
anneannesinden 
yardım alarak 
tasarladığı 
kostümünü yaparken 
çok mutlu olduğunu, 
Dirim Canda ise “Yemek Sepeti’’ adını 
verdiği tasarımını hazırlarken çok 
eğlendiğini bizlerle paylaşmıştı.  

Her sene düzenlenen Geleneksel En 
Yaratıcı Kostüm Yarışması’na katılan tüm 
öğrencilerimiz birbirinden yaratıcı, güzel ve 
eğlenceli kostümlerini bizlere başarıyla 
sergilemişlerdi.   

Çocuklarımızın yaratıcılığını desteklemek 
ve sanatın tüm dallarıyla bir bütün 
olduğunu göstermek için, En Yaratıcı 
Kostüm Yarışması bir fırsat.  Yaratıcılığı 
arttıran ve hayal gücünü geliştirerek 
hazırlanan kostümler,   aynı zamanda çok 
eğlenceli ve öğretici bir oyuna dönüşebilir. 
Basit aksesuarlarla bir kelebek 
oluşturulabilir, ya da geri dönüşüm 
malzemelerini değerlendirerek çok yaratıcı 
kostümler tasarlanılabilir. Kartondan ya da 
birçok farklı materyalden faydalanarak 
hazırlanılabilecek daha birçok yaratıcı fikir 
bulabiliriz. Bunun için biraz ilham almak 
yeterli.  

Bu sene de yine 
balomuza katılan 
velilerimizin ve 8. Sınıf 
öğrencilerimizin 
yapacağı oylama 
sonucunda 2017 
yılının en yaratıcı 

kostümleri 
seçilecek. 
Sergilenen 
kostümün;  
yaratıcı olması, 

el emeğiyle 
hazırlanmış olması, 
tasarımda şiddet 

unsuru taşıyan 
herhangi bir 

aksesuar 
bulunmaması,  

çevre bilinci, küresel ısınma gibi 
insan faydasına olan bir temaya 
işaret etmesi gibi kriterler 
değerlendirmede etkili olacak. 
Birbirinden değişik fikirlerin 
yarışacağı En Yaratıcı Kostüm 

Yarışması bu yıl da heyecanlı anılara sahne 
olacak. Yarışma sonunda kızlarda ve 
erkeklerde  “Yılın En Yaratıcı Çocukları’’ 

seçilen öğrencilerimizi değerli hediyeler 
bekliyor. Hep beraber eğleneceğimiz,  
2016’ nın son günlerinde, çocuklarımız için 
güzel bir organizasyonda bir araya 
geleceğimiz bu partiye hepinizi bekliyoruz. 

Özel İstanbul Koleji ailesi olarak, 2017 
yılında, yine hedeflerimizi üst noktaya  
taşıyabileceğimiz, sağlıklı, mutlu ve 
başarılar ile dolu bir yıl diliyoruz. 

Sedef AKSAKAL 
Görsel Sanatlar Öğretmeni  

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

 
19.12.2016 Pazartesi 
11:00 Yzr. Barış MÜSTECAPLIOĞLU, 
  Fantastik Edebiyat 
  konulu söyleşi (Gr567) 

 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 
 Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

20.12.2016 Salı 
08:40 Din K.   2.Yazılısı (Gr45678)   
09:50 Yüzme (Gr24) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 
         Din Kült. (Gr8) 
 

21.12.2016 Çarşamba 

09:50 Yüzme (Anaokulu ) 
12:30 Tenis(Gr1) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuklarla Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 
 Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

22.12.2016 Perşembe 
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi   
15:40 İngilizce Destek Programı 
15:45 Randevulu veli toplantısı 

(Randevulu) (Gr8) 
  

23.12.2016 Cuma 
08:40 Türkçe 3.yazılısı  (Gr45678) 
13:30 Eskrim Spor Tanıtım  
 Gezisi. -TED (Gr567) 
12:30 Motivasyon Gezisi  Etkinliği 
 Down  Cafe  (Gr8) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 
 Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

24.12.2016 Cumartesi 
08:50 TEOG Destek Prog (Gr 5678) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl.(Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl.(İlköğretim) 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 

“Bir şeye sahip olmak değil, layık olmak 
önemlidir.”                    Erich Fromm 
 

 YILIN TASARIMCILARINI ARIYORUZ…! 



22 Kasım 2016  tarihinde 7.sınıf öğrencilerimizle Trump 
Tower’da karikatür atölyesi gerçekleştirdik. Yaratıcı Çocuklar 
Derneği ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğinde gerçekleşen 
atölyede öğrencilerimiz,  karikatür çizim tekniklerini 
karikatürist Raşit Yakalı ve karikatürist İbrahim Tapa ile birlikte 
çalışarak deneyimlediler. 

Festivalde sunucu Ziya Kürküt ile birlikte animasyon 
seslendirme etkinliğinde yer alan öğrencilerimiz, günün 
sonunda hayatın içinde mizahı görebilen, kendine gülebilen 
bireyler olarak oradan ayrıldılar.

Anaokul ve İlkokul seviyesinde her sınıfın sıra ile yaptıkları, 
teneffüslerde diğer sınıflardaki arkadaşlarına satarak 
oluşturdukları fonda biriken paralar o yılın sosyal sorumluluk 
projesi olarak ÇYDD’ye aktarılır. 

1.sınıf öğrencilerimiz velileri ile hazırladıkları keklerin, 
böreklerin, poğaçaların, “Kek Sat Projesi” adı altında 
okulumuzda satışını yaptılar. ÇYDD için yardım kampanyasına 
destek olarak yapılan bu etkinliğe  destek verip, yardımlaşma 
ve sosyalleşme hakkında bilgi sahibi oldular. Yardımlaşmanın 
verdiği mutluluğu paylaştılar. 

 
Çocuklar için önceleri bir oyun 
aracı olan kil, okullarda sanat 
eğitiminin bir parçası olarak 
kullanılıyor. İnsanoğlu geçmişini 
yüzyıllarca kille aktardı ve 
aktarmaya da devam ediyor. 
Çocuklar yaratıcılıkları ve fiziksel 
gelişimleri için kili, bir yöntem ve 
teknikle somut ve kalıcı ürünlere 
dönüştürebiliyor. 

Sağlıklı özgüvenleri yüksek ve 
başarılı bir toplum oluşturmada 
önemli katkılar sağlayan kilin rolü, 
sanatta çok önemlidir. Kili 
kullanan çocuklar, ince motoru 
gelişmiş, estetik duyarlılığa sahip, 
sabırlı, işbirliği ve dayanışma bilincini 
kazanmış, çevresine karşı saygılı olmayı 
öğrenmiş bir birey olarak yetişirler. 
 

Çocukların kişiliklerine katkı sağlamada, 
kilden daha iyi bir malzeme yoktur. 
Çocuklar kil yardımıyla insan yaşamının 
gereksinimi olan düzen, denge ve uyuma 
daha kolay adapte olurlar,  hayal 

güçlerine egemen olmayı başarabilirler. 
Kile şekil veren, heykele dönüştüren 
çocuklar için kil aynı zamanda, zihinsel 
olarak da bir meşguliyet aracıdır. 

Okulumuzda, gerek okul içi, gerek okul 
sonrası kulüplerimizde, sanat malzemesi 
olarak kullanıyoruz kili. Çocuklar, kili 
heyecanla, o küçük elleriyle ve basit 

dokunuşlarla kullanarak, 
boşluğu  hacimlendiren, 
özgün, sade çalışmalar 
üretiyorlar. Sanatlarını, 
yaratıcı düşünceleriyle 
buluşturarak, heykellerinde 
özgün ve yalın zenginliği 
vurguluyorlar. Formun ve 
malzemenin iç içe geçtiği 
çalışmalarını, bizlere 
gösterişten uzak, durağan 
ve devingen olarak 
sunarken, çıkan sonuç ve 
ürünle hepimiz etkileniyor 
ve heyecanlanıyoruz.  

Çocukların özgür, mutlu, 
yaratıcı olması hedeflerinde, hem 
çocukları güdüleyen, hem de bu amacı 
gerçekleştiren en önemli araçlarından 

biri olarak sanat eğitiminin önemine 
inanıyoruz. 

Çocuklarımız yaparak, yaşayarak, 
severek, saygı duyarak, gelişerek ve 
sanatı severek öğreniyorlar, büyüyor. 

"YENİ ÇİZGİLER, YENİ ÇİZERLER" 
KARİKATÜR VE MİZAH FESTİVALİ’NDEYDİK. 

KÜÇÜK ELLERDEN, BÜYÜK FİKİRLER DOĞUYOR 

GENÇ AŞCILAR, (ÇYDD) ÇAĞDAŞ YAŞAMI 
DESTEKLEME DERNEĞİ İÇİN KEK SATTILAR. 


