HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
11.12.2017 Pazartesi
10:00 Yerebatan Sarnıcı gez. (Gr7)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
12.12.2017 Salı
08:40 İns.Hak. 2.Yazılısı (Gr4)
08:40 Bilim Uyg. 2.yazılı.(Gr5678)
10:30 Kolan Hast.Diyetisyeni
Büşra Düzyol- Sağlıklı
Beslenme söyleşisi (Gr123)
09:50 Yüzme (Gr3)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K.
13.12.2017 Çarşamba
09:50 SİS (Gr2345678)
09:50 Yüzme (Gr1)
12:30 Tenis (Preschool)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
14.12.2017 Perşembe
08:40 Mat. Uyg. 2.Yaz. (Gr5678)
10:00 Oyuncak Müzesi gezisi Gr2
10:00 Yazar Renan Özdemir ile
yaratıcı yazarlık Atöl. Gr56
10:00 Sadberk Hanım Müzesi Gr4
15:40 Aşçılık Okulu
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi
15:50 İngilizce Destek Programı
15.12.2017 Cuma
09:30 Deniz Müzesi gezisi (Gr3)
10:00 Çocuk Tiyatrosu "Çizmeli
Kedi" (Gr1 , Preschool )
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
15:40 Bireysel Destek Prog. (Gr8)
(Tür/Mat/Fen/Sos)
16.12.2017 Cumartesi
08:50 Destek Programı (Gr678)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

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

HAFTANIN SORUSU

İki kum saati aynı anda başlatılır. 7 dakikalık
bittiğinde 11 dakikalıkta 4 dakika kalmıştır. 7
dakika kum saati ortadan kaldırılır ve 15
dakikanın başlangıcı başlamış olur. 4
dakikalık zaman geçince 11 dakikalık kum
saatin tekrar çevrilir ve 4+11 den 15
dakikalık zaman dilimi elde edilir.

ÇOCUKLARIN OYUN HAKKI
alıkların yüzmesi ve
kuşların
uçması
gibi çocuk için
doğal
ve
vazgeçilmez olan oyun
oynamaktır.
Çocuklar
oyun oynarken merak eder,
araştırır, eğlenir, paylaşır, kendini ifade eder,
deneyimler, öğrenir.
Çocuğun hareket etme biçimi olan oyun ona
fiziksel gelişimi için ortam sunarken problem
çözme, yaratıcılık ve sosyalleşme gibi bilişsel
becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur.
Çocuğun kendisini iyi hissetmesi, mutlu
olmasını sağlayan oyun, aynı zamanda
çocuğun mental gelişimine de katkı sağlar.
Bugün, çocuk oyun hakkının önünde duran
bazı eğilimler olduğunu görüyoruz. Toplumda
oyunun öneminin göz ardı edilmesi, ailelerin
aşırı korumacı tutumları, çocukların özgürce
ve
kendi
ihtiyaçları
doğrultusunda
oynayabilecekleri
oyun
alanlarının
yetersizliği, oyun alanları olsa dahi bu oyun
alanlarına artan kentleşme, trafik, ulaşım
sorunu nedeniyle erişimdeki yetersizlikler,
oyun alanlarının günümüz çocuklarının algı
ve beklentilerini karşılamayan tek tip ve
geleneksel oyun alanlarından oluşması,
teknolojik gelişmelerle evde ekran karşısında
yapılabilecek aktivitelerin ve evde hareketsiz
geçirilen zamanın artması, rekabete dayalı
spor oyunlarının bazı çocukları oyundan

uzaklaştırması, çocukların okul, okul sonrası
ve hafta sonu gibi gündelik zamanlarının
tamamının yetişkinler tarafından planlanıp
yönetilmesi ve erken yaşta gelen okul
başarısı
baskısı
çocukların
oyun
oynamalarının önünde engel oluşturabiliyor.
Oysa oyun oynamak çocuğun beslenme,
sağlık, barınma ve eğitim gibi en temel
ihtiyaçları arasında yer alan yasalarla da
güvence altına alınmış bir çocuk hakkı.
Çocukların mutlu ve sağlıklı bireyler olması
için oyun haklarına saygı duymamız ve
oyunları için onlara uygun ortamları
sağlamamız gerekiyor. Hem evde hem de ev
dışında güzel ve yaratıcı yönünü geliştirecek
materyaller sunmamız çok önemli.
Çocuk için evdeki tencere ya da ormandaki
bir kozalak bile oyununun bir parçası olabilir.
Yaratıcılığının gelişmesi için gerekli olan
materyaller illa pahalı oyuncaklar değildir.
Burada bize düşen görev sürekli oyuncak
almak değil onun farklı malzemeleri
kullanmasına ve oyununa katmasına destek
olmaktır. Ayrıca onlara istedikleri zaman
oyunlarında eşlik etmemiz de çok önemlidir.
Böylelikle çocuklarla daha çok kaliteli zaman
geçirmiş oluruz.
Çiğdem KACAR
Anasınıfı Öğretmeni

KARİKATÜRLERİMİZLE KONUŞTUK
ir çizgiyle bir konu anlatılabilir mi? Eğer
çizdiğiniz şey bir karikatür ise evet.
Karikatür

İtalyanca

‘Caricare’

kelimesinden dilimize
gelen
ve
‘resme
yüklenen anlam’ olarak
çevrilebilen bir sözcük.
Öyle karikatürler vardır
ki alır bizi başka
diyarlara
götürür,
sayfalarca
anlatılamayacak
bir
yazıyı
bir
çırpıda
söyleyiverir. Karikatür
hem güldüren hem
düşündüren bir sanat
dalıdır.
Karikatürün
temeli
mizahtır. Ancak salt
mizahtan ibaret de
değildir. Dünya ve ülke
gündemi gibi meseleler
karikatürün
konusu
olabilir.
Geçmişten
bugüne karikatüristler
toplumu
uyarmakuyandırmak gibi çok
önemli
bir
görev
üstleniyorlar.
Bu
nedenle de hem sanat
hem tarih açısından
değerli bir daldır.
Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Aydın Doğan Vakfı
işbirliğinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesinde düzenlenen Karikatür Atölyesinde
uluslararası karikatür sanatçıları ile öğrencilerimizi
bir araya getirdik.
Ülkemize
farklı
uluslardan
gelen
karikatüristler
eşliğinde
gerçekleşen
bu
atölye çalışmasında,
öğrencilerimiz hem
çizim yaptılar hem de
çizim
konusunda
güzel tüyolar aldılar.
Evrensel bir dili olan
karikatür
sanatını
profesyonel
olarak
yapan kişilerle bir
arada
çalışmaktan
oldukça keyif alan
öğrencilerimiz atölye
sonunda
katılım
sertifikalarını aldılar.
Uluslararası
platformda
yarışmalar
düzenleyen
ve
çizerleri öğrencilerle
buluşturan,
uluslararası
ödüller
alan geleceğin 12
yeni
karikatür
sanatçısının
yetişmesine
vesile
olan
Yaratıcı
Çocuklar
Derneğine, Aydın Doğan Vakfına ve emeği geçen
herkese teşekkür ederiz.

Teli
şekillendirerek
ve
farklı
materyalleri bir arada kullanarak
oluşturduğu ’’ Balerin Kız ’’ adlı
heykeliyle Gr1 Miray YEGEN kasım
ayı sanatçısı oldu. Öğrencimizi
kutluyor,
başarısının
devamını
diliyoruz.

