KÜTÜPHANEYE GİDİYORUM

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
06.11.2017 Pazartesi
10:00 Jurassic Land gezisi
(Forum İstanbul) (Gr4)
10:30 BAKE SALE – ÇYDD (Gr3)
13:30 Yönetmen Mehmet Güreli
ile sinema, müzik ve resim
üzerine söyleşi (Gr567)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
07.11.2017 Salı
08:40 İngilizce I.Sın.(Gr4567)
09:50 Yüzme (Gr24)
10:00 Arkeoloji Müzesi Matematik
etkinliği (Gr5)
11:00 Çocuk Tiyatrosu "Küçük
Kurbağa Kuyruğun Nerede"
(Preschool,Gr1)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K.
08.11.2017 Çarşamba
09:50 Yüzme (Preschool)
10:30 "Bütçe ve Tasarruf
Eğitimi" Akbank (Gr2345)
12:30 Tenis (Gr1)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
09.11.2017 Perşembe
10:00 15.İstanbul Bienali "İyi Bir
Komşu" sergi ve atöl.(Gr7)
15:40 Aşçılık Okulu
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi
15:50 İngilizce Destek Programı
10.11.2017 Cuma
09:05 Atatürk'ü anma töreni
(Tüm Okul/Okul Bahçesi)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
15:40 Bireysel Destek Prog. (Gr8)
(Tür/Mat/Fen/Sos)
11.11.2017 Cumartesi
08:50 Destek Programı (Gr678)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

GEÇEN HAFTANIN CEVABI
11:59.

HAFTANIN SÖZÜ
“Akılsız adam mutluluğu uzakta arar;
akıllı ise, onu ayaklarının altında bulur”
JAMES OPPENHEIM

ÇOCUĞA AYRILMIŞ KALİTELİ ZAMAN
nne-baba ve çocuk
arasındaki ilişkinin ne
kadar sağlıklı olduğu
beraber
geçirilen
zamanın kalitesiyle
belirlenir. Bir başka deyişle
çocukla geçirilen zamanın ne
kadar uzun olduğu değil de ne kadar verimli ve
nitelikli olduğu önemlidir. Aile günün tamamını
çocuğuna ayırsa bile eğer çocukla duygusal bir
paylaşımda bulunmuyorsa bunun bir niteliği ve
değeri olmaz.

kadar seninle vakit geçireceğiz denebilir. Bu
cümle somut bir cümle olduğu için çocuğun
anlaması daha kolay olacaktır. Çocuğa söylenen
zaman dilimi geldiğinde sanki mühim bir
görüşmedeymiş gibi çocuğa odaklanmalı, başka
bir şeyle meşgul olunmamalıdır. Anne babanın
çocukla beraber vakit geçirmesi çocuğu hayata
hazırlayan bir basamaktır. Anne ve baba kendi
geleneklerini, göreneklerini, değerlerini çocuğa
en etkili şekilde onunla zaman geçirerek,
onunla konuşarak öğretebilir. Unutulmamalı ki
anne baba tarafından vakit ayrılmayan çocuk
ihmal edildiği düşüncesiyle özgüven eksikliği ve
Anne ve baba her zaman çocukla birlikte vakit
öfke problemleri yaşayabilir.
geçiremeyebilir. İçinde bulunulan şartlar her
zaman buna müsaade etmez. Ancak gün içinde Çalışan veya başka sebeplerden dolayı
böyle bir paylaşım yapılamıyorsa bile akşam çocuğuyla vakit geçiremeyen aileler kimi zaman
yemekleri mümkün oldukça çocukla beraber içine düştükleri suçluluk duygusuyla baş etmek
yenmelidir. Bunun dışında günlük 20 dakika için çocuğa oyuncaklar, hediyeler almaktadırlar.
çocukla oyunlar oynanması, sohbet edilmesi, o Ailenin çocuğun kendisini iyi hissetmesi için
günün
nasıl
geçtiği
hakkında
çocukla yaptığı bu davranış sorunları kaçınılmaz hale
konuşulması çocuğa kendini hem değerli getirmektedir.
hissettirecek hem de ailesine olan özlemini
anne
babasıyla
vakit
dindirmesi için ona yardımcı olacaktır. Ayrıca Çocuğun
geçirememesinden
hasıl
olan
boşluğu
çocuk uykuya geçmeden önce ona anne veya
baba tarafından hikayeler okunması, masallar doldurmak için onu hediyelerle donatan bir
anne baba çocuğa; içindeki duygusal boşluğu
anlatılması hem çocuğa kendini ifade etme
becerisi kazandıracak hem de uykuya herhangi bir maddeyle kapatmayı öğrenir.
Böyle yetiştirilen çocuklar ilerleyen dönemlerde
rahatlamış
bir
şekilde
geçebilmesini
olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldıklarında
sağlayacaktır.
aşırı alışveriş yapma, aşırı yeme ya da
Aile çocukla sistemli bir şekilde vakit arkadaşlarını kendi çevrelerinde tutabilmek için
geçirmelidir. Hangi saat aralıklarında çocukla onlara devamlı hediyeler alma gibi davranışlar
vakit geçirileceği çocuğa somutlaştırarak gösterebilir.
anlatılmalıdır. Örneğin çocuğa saat beş
Gözde USTAOĞLU
olduğunda beraber vakit geçireceğiz demek
Sosyal Bilimler Öğretmeni
yerine, yemek yedikten sonra hava kararana

KOÇ MÜZESİ’NDE EĞLENEREK ÖĞRENDİK
kinci sınıf öğrencilerimizle ekim ayında Koç
Müzesi’ni ziyaret ettik.. Müzeye giderken
hepimiz çok heyecanlıydık çünkü bu sefer
müzede farklı bir etkinliğe katılacaktık.
Rahmi Koç Müzesi bizler için çok eğlenceli
bir yer çünkü iyi vakit geçireceğimiz bir sürü şey
var. Bizleri zamanda mini bir yolculuğa çıkaran bu
müzeyi sevmemek mümkün mü?
Gezimizin asıl amacı çocuklar için en eğlenceli
bölüm
olan”
Renkli
Matematik
Dünyası
”Eğlen+Öğren” etkinliklerine katılmaktı. Burada
interaktif deney setleri ile matematik yapmak çok
eğlenceliydi. Bu katta her şeye dokunmak, deney

öğrendik. Leonardo da Vinci’nin Haliç için
tasarladığı köprünün detaylarını görerek kendi
köprülerimizi inşa ettik. Örüntünün ne olduğunu
bir yap-bozla öğrendik.
Çeşitli geometrik cisimleri bir araya getirerek
istenen bütünü oluşturmanın ve başarmanın
zevkini yaşadık. Aynaya bakıp eksik şekilleri
tamamlayarak simetri oluşturduk ve daha birçok
şey Çok sevdiğimiz matematik dersinin eğlenceli
yönüyle bir kez daha tanışıp çoook eğlendik.
Renkli Matematik Dünyası katından zor ayrıldık.
Etkinlik çıkışı ilk dikkatimizi çeken araba
koleksiyonunun olduğu bölümdü. Bu bölümde

yapmak serbest. Tabii bir sürü kurcalanacak şeyle
dolu bu eğlenceli kata bayıldık.
Küpleri yan yan dizerek Mimar Sinan'ın
köprülerinden inşa ettik. Böylece Mimar Sinan
köprülerinin de sırrını çözdük. Farklı boyutlarda
dişli çarkları bir araya getirip bir çarkın
çevrilmesiyle tüm çarkların nasıl döndüğünü
gördük böylece basit makinelerin temelini, işleyiş
biçimlerini öğrendik. Her birimiz dev bir sabun
köpüğünün içine girerek kendimizi hapsettik,
bunun da matematiksel bir kanunu olduğunu

antika arabalar gerçekten çok görkemliydi. Renkli
renkli lüks arabaların hepsini teker teker inceledik,
öğretmenimiz bol bol resim çekti.
Sonra, modern ilk tramvaylarda Kadıköy-Moda
hattında vatmanlık yaptık. Atla giden tramvaylara
şaşırdık. Açık alandaki küçük uçağa bindik.
Müzenin ortasındaki kocaman uçağa bakımda
olduğu
için
binemedik.
Gezi
dönüşü
öğretmenimizin hazırladığı gezi kitapçıklarını
yaptık. Söylemeye gerek yok hepimiz harika bir
gün geçirdik.

İnsanların
dünyadaki
telaşlarını,
heyecanlarını,
mutluluklarını,
hayallerini
anlattıkları ’’Dünyada Biz ’’ adlı projeleriyle GR
5 öğrencilerimizden Shaya Dahan ve Asya
Tiftikçioğlu ekim ayı sanatçıları oldular.
Öğrencilerimizi
kutluyor,
başarılarının
devamını diliyoruz.

