
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ocuklar hayatları 
boyunca ihtiyaç 
duyacakları 
bilim sevgisi 

ve merak duygusunu 
yaparak yaşayarak 
geliştirebilirler. Yeni 
öğretim 
yaklaşımlarının temelinde de öğrencinin 
aktif katılımı gelir. Bu nedenle deney 
yapmak, deneye katılmak ve deney 
yapmayı teşvik etmek gerekir. 

 Çocuk deney yaparken malzemeleri tanır, 
uygun şekilde kullanır, yardımlaşmayı, 
paylaşmayı öğrenir. Yaptığı her deney 
sonunda ise bir işi başarmanın hazzını 
duyar. Çevresindeki basit araçları ve 
çevresinden kolayca temin edeceği 
araçları kullanarak yapacağı deneylerle 
birçok sorunun yanıtını kendi kendine 
bulacak, geleceğin bilim insanlığı için 
küçük adımlarını şimdiden atacaktır. 

Bilim kulübünde de, araştıran, sorgulayan 
ve inceleyen, dünyaya bilim insanı gözü ile 

bakabilen öğrenciler yetiştirilmesi 
amaçlanmıştır. Başarılı bilim insanları ve 
girişimcilerin ortak özelliği olarak çocukluk 
döneminde yaşamış oldukları tecrübeler, 
merak, ilgi, araştırmacılık, yenilikçilik ve 
üreticilik becerileri ön plana çıkmaktadır.  

 

Kulüp çalışmalarında da  kişisel 
becerilerinin ve bireysel zekâlarının ortaya 
çıkmasına uygun zemin oluşturan 
etkinlikler planlanmıştır.Bu şekilde 
çocuklarımız öğrendikleri konuları 
uygulamalı olarak deneyimleme ve 
pekiştirme fırsatı elde edebiliyor. 

Canlılar dünyası, elektriğin olağanüstü 
serüveni , mutfaklarımızın aslında bir 
laboratuar olduğu, küresel ısınmaya ve 
çevre kirliliğine duyarlılık…Öğrenciler bu 
ve benzeri konularda bilim kulübünde 
yaparak , yaşayarak ve eğlenerek 
öğreniyorlar. Yapılan etkinliklerde bilimi 
hayatlarının her alanıyla bütünleştirerek , 
bilimin hayatın içinde olduğunu görüyorlar 
ve öğrendikleri bilimsel gerçeklerin 
yaşadığımız hayatla ilgisini kurabiliyorlar. 

Bir bilim insanının yapması gereken önemli 
süreçlerden biri de sunumdur. Bu nedenle 
bazı zamanlarda öğrencilere Bilim Çocuk 
dergileri dağıtılıp okumaları ve 
anladıklarını tahtaya çıkıp arkadaşlarına 
anlatmaları isteniyor. Bu şekilde 

kendilerini ifade etme yetenekleri de 
gelişmektedir. 

Meltem DENİZKUŞU 
Fen Bilimleri Öğretmeni 

BİLİM ÖĞRENMENİN KARŞI KONULMAZ CAZİBESİ 
 

 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
 

06.03.2017 Pazartesi 
 

16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
07.03.2017 Salı 
 

09:50 Yüzme (Gr3) 

13:00 Sabancı Müzesi 
 Feyhaman Duran  
 ''İki Dünya Arasında''  
 Atölye (Gr2) 
13:00 Sınıf Günü Provası A.K.M. 
 (Anaokulu ve Gr1) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf öğr. (Din Kült.) 
 
08.03.2017 Çarşamba 
 

10:00 Market gezisi Gr3 
13:00 Sınıf Günü Provası A.K.M.
 (Anaokulu ve Gr1) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuklarla Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 

 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
09.03.2017 Perşembe 
 

09:30 Panorama 1453 müzesi (Gr4) 
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi   
15:40 İngilizce Destek Programı  
 
10.03.2017 Cuma 
 

10:00 Sınıf Günü Provası A.K.M. 
 (Anaokulu ve Gr1) 
14:10 Kütüphane etkinliği  
 (Kitap ayracı yapıyoruz Gr2) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf  öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
11.03.2017 Cumartesi 
 

08:50 TEOG Destek Prog (5,6,7,8.sın) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl.  (Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (İlköğretim) 
 
12.03.2017 Pazar 
 

 Sınıf Günü Etkinliği  
 (Anaokulu-Gr1)  
 Akatlar Kültür Merkezi 
16:30 Kokteyl 
17:00 Gösteri 



5. sınıf  öğrencilerimizden İdil ÖMÜRİŞ, 
14- 15 Ocak 2017 tarihlerinde, Ankara’ da 
gerçekleşen Türkiye Senkronize Buz Pateni 
Şampiyonası’nda yarışmış ve toplamda 15 
takım, 235 sporcu arasında  3.olmuştur. 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
senkronize buz pateni sporcuları ile 
gerçekleşen şampiyonadan başarı ile 
ayrılan öğrencimizle gurur duyuyor, 
kendisini ve ailesini kutluyor ve 
başarılarının artarak devam etmesini 
diliyoruz. 

Okul doktorumuz Dr. Duygu Ünalmış, 
13.02.2017 tarihinde öğrencilerimiz ile 
Grip ve Bulaşıcı Hastalıklar üzerine 

bilgilendirici bir seminer düzenledi. 

Grip ve nezle gibi bulaşıcı hastalıklardan 
korunmak amacıyla gerekli temel bilgileri 
öğrencilerimizle paylaşan Dr.Duygu 
Ünalmış, sağlığımızı korumanın 
1.koşulunun temizlik olduğunu vurguladı. 
Gerekli hijyen tedbirleri alarak aslında çok 
basit yöntemlerle hastalıkların bulaşmasını 
engelleyebileceğimizi anlattı. Kişisel 
temizlik, dengeli beslenme, uyku düzeni, 
aşı, zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın 
bu basit yöntemlerden başlıcaları 
olduğunu söyledi. Bulaşıcı hastalıklar ile 
ilgili mikrobun, virüsün genel özellikleri, 
bulaşma yolları ve korunma yolları gibi 
belli başlı genel tanımlar yaparak 
öğrencileri bu konu hakkında bilinçlendirdi. 

Grip virüsünün bulaşma yolları ve gripten 
korunma konulu eğitici bir video ile 
anlattıklarını pekiştirdi. Seminer 
öğrencilerin merak ettikleri soruların 
yanıtlanması ile son buldu. 

 

 

1/A sınıfından Ada Gürgen , ’’Anne 

ve Bebeği’’ adlı, pastel boya ile 
renklendirdiği resmiyle şubat ayı 
sanatçısı oldu. Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

İDİL ÖMÜRİŞ TÜRKİYE 
SENKRONİZE BUZ PATENİ 

ŞAMPİYONASI’NDA 
3. OLDU 

 

OKUL DOKTORUMUZ 
DUYGU ÜNALMIŞ İLE 

GRİP VE BULAŞICI 
HASTALIKLAR ÜZERİNE 

 


