
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u sene 4. 5. ve 6.sınıfların prog-
ramına dahil ettiğimiz ve bu alanda 
çok iyi tanınan protokol ve zarafet 
uzmanı Sn. Gökhan Dumanlı 

tarafından yürütülen “Yaşam Kültürü” 
dersimizin geçen ayki konusu “Yemek Adabı 
ve Masa Düzeni”ydi. Öğrencilerimize 
yaşamlarında karşılarına çıkabilecek her 
koşulda görgülü ve zarif olmayı, iyi ve etkili 
iletişim kurmayı öğreten “yaşam kültürü” 
dersi kapsamında bu hafta özel bir etkinlik 
yapıldı. Davetlerde, akşam yemeği 
organizasyonlarında, bir araya gelinen her 
yemekte kullanılması gereken masa düzeni 
ve yemek adabını öğrendiler. Oldukça 
eğlenceli geçen etkinlik için masa düzeni ve 
yemek adabını uygulamalı öğrenebilmeleri 
için çok şık bir yemek masası kuruldu. 
Öğrencilerimiz bu etkinlikte en şık 
kıyafetlerini giydiler. Birbirinden şık 
çocuklarımız yemek masasında çok zarif ve 
güzel görünüyordu.  

Dersimizin ilk kısmında öğretmenimiz Sn. 
Dumanlı yemek adabı ile ilgili görgü 
kurallarını anlattı. Daha sonrasında masa 
düzeninin nasıl olacağını ve yemeğe nereden 
başlanılacağını nasıl davranılacağını, hangi 
yemek için hangi tabağın, hangi çatalın 
kullanılacağını, yiyeceklerin nasıl tüketilmesi 
gerektiğini anlattı. Daha sonra ise uygulamalı 
olarak gösterdi. Masada baharatlığı nasıl 
istememiz gerektiği, nasıl uzatmamız 
gerektiği, kullanmadan önce karşımızdakine 
ikram etmenin az bilinen çok ince bir 
davranış olduğu ders kapsamında anlatıldı. 

Erkek öğrencilerimiz masaya oturmadan önce 
kız arkadaşlarının sandalyelerini çekerek onlara 
yer verdi. Yemeğe başlamadan önce zarifçe 
bez peçetelerini dizlerine koydular. Yemek 
sırasına göre çorba, ara sıcak ve ana yemek 
araç gereçlerini tek tek nasıl kullanacaklarını 
denedi ve öğrendiler. Masalarında küçük bir 
tatlı kaşığı ya da çatalı bulunuyorsa bunun tüm 
servis kalktıktan sonra tatlı ikram edileceği 
anlamına geldiğini, yemek öncesi ekmek 
tabağımızdaki bir dilime tereyağı bıçağı ile 
süreceğimiz tereyağı ya da sosun güzel bir 
başlangıç olabileceğini, her ülkenin farklı 
yemek kültürlerinin olduğunu ve tabakta 
yemek bırakmak gibi birçok davranışın 
kültürden kültüre ne anlama geldiğini, 
yemeğimize devam etmeyeceğimizde çatal 
bıçağımızı nasıl koymamız  gerektiğini ve daha 
birçok ince ve güzel bilgiyi artık biliyor ve 
uyguluyorlar.  

Yemek masasında nasıl davranmaları 
gerektiğini öğrenirken servis görevlisi olan 
kişilere nasıl zarafet ile hitap edeceğini, onlarla 
nasıl doğru şekilde iletişim kuracaklarını ve 
bahşiş kültürünü de gene bu dersin 
kapsamında öğrenmiş oldular. Çocuklarımızın 
bu ders ile temel yaşam pratiklerinde 
öğrendikleri konularda daha dikkatli 
olacaklarını ve ilerleyen yaşlarında öğrendikleri 
bu zarafet kurallarının nasıl işe yarayan önemli 
detaylar olduğunu uyguladıkça algılayacağını 
düşünüyoruz.  

Zevkli ve dolu dolu bir etkinlik ile bir ömür 
boyu kullanacakları güzel edinimler 
kazandıklarına inanıyoruz.  

YEMEK MASASINDA ZARAFET VE 

 GÖRGÜ KURALLARINI ÖĞRENDİK 
HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 

 

 
22.05.2017 Pazartesi 
 

08:40 Sosyal Bilgiler III.Sınavı  
 (Gr45678)  
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
15:40 TEOG Bireysel Destek Prog.(Gr7) 
 

23.05.2017 Salı 
 

09:00 Sushi Atölyesi (Gr67) 

09:30 Mihrabat Korusu  (Gr78) 
 -Eğitici oyun programı- 
09:50 Yüzme (Gr24) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
15:40 TEOG Bireysel Destek Prog.(Gr7) 
 

24.05.2017 Çarşamba 
 

09:00 Matematik III.Sınavı 
 (Gr45678) 
09:50 Yüzme (Preschool) 
12:30 Tenis (Gr1) veli katılımlı  
 gösteri antrenmanı 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 TEOG Bireysel Destek Prog.(Gr7) 
 
25.05.2017 Perşembe 
 

09:00 Projelerin teslimi (Gr5678) 
10:00 Arboretum doğa gezisi  
 (Gr123) 
12:30 İstanbul Modern – Basf’s  
 Kids Lab Bilim Ve Kimya  
 Atölyesi (Gr45) 
15:40 İngilizce Destek Programı  
 

26.05.2017 Cuma 
 

08:40 İngilizce III.Sın.(Gr4567) 
13:30 Spor Tanıtım Gezisi –  
 Trekking  (Gr5678) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
15:40 TEOG Bireysel Destek Prog.(Gr7) 
 

27.05.2017 Cumartesi 

 
 

08:50 TEOG Destek Prog (Gr567) 
09:00 Randevulu veli topl. Gr1 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl.( Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl.(İlköğretim) 

 
 
 



Mizyâl Sanat Müzesi’nin düzenlediği geleneksel 
“29. Uluslararası Çocuk Resimleri 
Yarışması’nda” 2/A sınıfı öğrencimiz Baran 
Ayhan gümüş madalya, anasınıfı öğrencimiz 
Arya Marangoz bronz madalya kazandı. 

Sanat aracılığıyla barış içerisindeki dünyada 
çocukların mutluluğunu arttırmak, uluslararası 
kültürel dostlukları sağlamak amacıyla 
düzenlenen yarışmaya, 4-19 yaş arası çocuklar 
ve gençler katıldı. 21 ülkeden toplam 6100 
resimle katılım gösteren çocuklar ve gençler, 
resimlerinde doğa ve yaşam, toplum ve 
kültürel değerlerini resmettiler.  

Öğrencilerimizi sanat alanında aldıkları 
başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 

  

ürkiye’nin çocuklar için çıkan ilk 
mizah dergisi olan Süper 
Penguen dergisi okulumuz 

öğrencileriyle güzel bir söyleşiyle buluştu. 
Süper Penguen 
dergisi 
çizerlerinden 
Sayın Cihan 
Topçu ve Çiler 
Çetin Ertuğrul’un 
katıldığı söyleşiye 
öğrencilerimizin 
yoğun ilgisi vardı.  
Öğrencilerimize 
ilgi çekici 
anlatımlarla 
karikatür çizmenin 

inceliklerini 
anlatan çizer 
Cihan Topçu ve 
derginin 
hikayesini bizlerle 
paylaşan Sn. Çiler 
Ertuğrul, 
yetişkinler için 
mizah yayını 
yapan Penguen 
dergisinin 
kapanması ile birlikte Süper Penguen 
dergisinin haziran ayı sayısının 
yayınlanamayacağını üzülerek duyurdu. 
 

Eğlenceli geçen söyleşide konuklarımız, 
çizim yeteneği olan öğrencilerimize “Bol 
bol çizmenizi öneriyoruz biz de zaten dergi 
olarak çizim yapmayı öğretiyoruz. Sizlere 
ayırdığımız sayfalarımızda bize gelen 
çizimleri yayınlıyoruz. Sürekli çizmeniz 
lazım, çizimleriniz çalıştıkça gelişir.” 

öğüdünü veren konuklarımız derginin 
kuruluş hikayesine değinirken isim verme 
sürecini  “Penguen zaten yıllar önce 
bundan 10-15 sene önce dergi kurulurken 

karar verilmiş bir isim, O zaman işte Erdil 
Yaşaroğlu ile Selçuk Erdem birlikte 
çalışıyorlarmış. Selçuk Erdem penguen 
çizmeyi severmiş penguen  uçmaya çalışan 
kanatlı ama uçamayan bir hayvan olduğu 
için o da tatlı bir espri olarak gelmiş onlara 

o yüzden Penguen olmuş. Çocuk dergisi 
yaparken önce Penguen Çocuk mu koysak 
ismini dedik sonra düşündük ki çocuklar 
kendilerine çocuk denmesinden pek 
hoşlanmıyorlar. 

Biz de, bütün çocuklar süperdir, diyerek 
Süper Penguen ismini bulduk.” diyerek 
anlattı. Çizer Cihan Topçu, yaratıcı yazma 
sırlarını öğrenciler ile uzun bir sohbet 

içerisinde paylaştı 
ve hepsine yoğun 
istekleri üzerine 
karikatürlerini 
imzalayıp hatıra 
bıraktı. 
 

Süper Penguen 
dergisi ekibini 
söyleşi amaçlı 
ağırlamaktan Özel 
İstanbul Koleji 
olarak büyük bir 

mutluluk 
duyuyoruz. Üzücü 
kapanma haberi 
sonrası 
öğrencilerimiz ile 
buluşan ekip 
üyelerinin 
çocuklarımıza mizah 
ve karikatür 
hakkında ilham 
verdiklerini 
düşünüyoruz.  

 

Davetimizi kırmayarak öğrencilerimizle 
dergiyi nasıl oluşturdukları, yayına nasıl 
hazırladıklarını ve karikatürleri nasıl 
çizdiklerini paylaştıkları bir söyleşi 
gerçekleştiren ve öğrencilerimiz İdil 

ÖMÜRİŞ ve Batıbeyi Mert BAYKAL ile 
sohbet tadında paylaşımlarda bulunan 
Süper Penguen dergisi ekibine teşekkür 
ediyoruz. 

 SÜPER PENGUEN EKİBİYLE MİZAH ÜZERİNE SÖYLEŞTİK 

MİZYAL 29. ULUSLARARASI ÇOCUK RESİMLERİ YARIŞMASI’NDA 

MADALYALAR KAZANDIK 

Arya Marangoz (Preschool)       Baran Ayhan (Gr2) 


