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ütüphanede mi 
kalacağız? Peki 
nerede yatacağız? 
Gece neler 

yapacağız? Gece okula 
konuklar mı gelecekmiş? 
Türkiye‘de her yıl mart 
ayının son haftası kutlanan 
Kütüphane Haftası’nda Özel İstanbul Koleji 
olarak bu yıl öğrencilerimizle farklı bir etkinlik 
planladık.  Geçtiğimiz hafta sonu Gr5 
sınıfımızdan gönüllü bir grup öğrencimizle, 
kütüphane haftasına, kitaba ve okumaya dikkat 
çekmek için cuma gecesini okul kütüphanemizde 
geçirdik. 
‘Kütüphanede Bir Gece’ ismini verdiğimiz 
etkinliğimizde, katılımcı çocuklarımızla dolu dolu 
bir akşam geçirdik. Teknoloji, bilim, sanat ve 
sosyal etkinliklerden oluşan programımız son 
derece renkli ve güzel geçti.  
Kütüphaneye gitme alışkanlığı, kitapla bağ 
kurdurmayı ve okumayı sevdirmeyi amaçlayan 
etkinlikte, öğrenciler cuma akşamı ders 
bitiminden hemen sonra her gün olduğu gibi 
evlerine gittiler. Saat 18:00 gibi velilerimizle 
beraber okulumuza geri döndüler. Çocuklarımızın 
kimisi bavuluyla, kimisi dev uyku bebeğiyle, 
kimisi de “hayatta ayrılamam” dediği yastığıyla 
aramıza katıldılar. Fakat bu gece için tüm 
çocuklarımızı buluşturan en ortak nokta 
yüzlerinden okunan heyecan ve meraktı.  
Programımız ailelerle gerçekleşen kokteylin 
hemen ardından kütüphanemize çıkmamızla 
başladı. Akşama 2012 yılında en iyi kısa 
animasyon Oscar ödülünü alan “The Fantastic 
Flying Books of Mr.Morris Lessmore” filminin 
gösterimiyle başladık. Ara ara filmi durdurarak 
öğrencilerimizin sahneler üzerine yorumlarını 

dinledik. Güzel geçen film gösteriminden sonra 
gecenin ilk konuğu olan yazarımız İdil Sait Bilgin, 
aramıza katıldı. Kendisiyle kitap raflarında yeni 
yerini alan “Konya’da İz Peşinde” isimli kitabı 
üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimiz arkeoloji ve antik çağlar üzerine 
disiplinler arası bakışla gerçekleşen bu etkinlikle 
oldukça ilgiliydiler. Bir dedektiflik macerasıyla 
çocuklara kültürel mirası tanıtmayı ve koruma 
bilincini aşılamayı amaçlayan kitap etkinliğinin 
sonunda yazarımız Sn.Bilgin’le kişisel yazarlık 
serüveni üzerine söyleştik. Zevkli geçen 
etkinliğimizin ardından her öğrencimizin kendi 
arkeolojik eseri üzerine çalıştığı, bir sanat 
atölyesi düzenledik.  
Akşam yemeğimizin ardından yataklarımızı 
kütüphane zeminine yerleştirerek uyku 
tulumlarımızı serdik. Ve başladık gecenin ikinci 
merak edilen konuğunu beklemeye. İkinci 
konuğumuz bir hikaye anlatıcısıydı. Kendini 
“Anlat Anlat Gökçe” ismiyle çocukların dünyasına 
buyur eden Gökçe Yüksel yurtdışında çocuk ve 
ebeveyn eğitimlerinde önemli yer tutan 
“storytelling” kavramını ülkemizde yürüten sayılı 
isimlerden biri. Çocuklara eski İstanbul’da geçen 
interaktif katılımlı bir hikaye anlatan Sn. Yüksel’in 
anlatımı o kadar merak uyandırıcıydı ki, 
çocuklarımızın bu hikayeyle uyuyacaklarını 
beklerken daha da ilgiyle gözlerinin açıldığını 
gördük. Masal etkinliğinin ardından yaşadıkları 
bu ilginç akşam sayesinde, henüz kısacık 
yaşantılarının önemli bir bölümünü geçirdikleri 
okullarını, farklı bir sessizlik ve gece ışıkları 
altında gören öğrencilerimiz büyülenmiş 
gibiydiler. Saatler yeni günü gösterirken birer 
birer kapanan gözler için geçirdikleri en değişik 
cuma akşamı da sona eriyordu.  
  

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
 

09.04.2018 Pazartesi 
 

08:40 Matematik Uygulamaları  
 1.Yazılısı (Gr5678) 
10:30 Bake Sale Toplum Hizmeti  
 projesi (Preschool) 
14:00 Alerji sağlık semineri - Okul  
 Dr.Duygu Ünalmış (Gr4567) 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 

16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
  (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

10.04.2018 Salı 
 

09:50 Yüzme (Gr24) 
10:00 Beşiktaş İtfaiyesi tanıtım  
 gezisi (Gr1) 
10:00 Japon Bahçesi gezisi –  
 Baltalimanı (Preschool) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K. 
 

11.04.2018 Çarşamba 
 

09:50 Yüzme (Preschool) 
12:30 Tenis (Gr1) 
12:45 Topkapı Trafik Eğitim  
 merkezi gezisi (Gr2) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

12.04.2018 Perşembe 
 

08:40 Trafik Güvenliği 1.s.(Gr4) 
08:40 Alm./İsp. 1.Sınavı. Gr567 
10:00 Mimar Sinan İşitme  
 Engelliler Okulu öğrencileri  
 ile atölye çalışması (Gr7) 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:50 İngilizce Destek Programı  
 

13.04.2018 Cuma 
 

09:50 Deneme Sınavı (Gr8) 
06:30 İl dışı kültür gezisi   
 "Eskişehir Gezisi"  

 Eskişehir'e hareket edilir  
 (Gr45678) 
13:10 Bireysel Destek Programı (Gr8) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 

14.04.2018 Cumartesi 
 

09:00 Genel Veli Topl. (Gr234) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 
20:00 "Eskişehir Gezisi"  
 İstanbula’a dönüş 
 
 
 
 

HAFTANIN SORUSU 
 

HAFTANIN SÖZÜ 



MATEMATİK YAŞAMIMIZIN İÇİNDE..! 

  

Güzel geçen bir gecenin ardından 

kütüphanemizdeki çatı camımızdan 

süzülen sabahın ilk ışıklarıyla gün 

tekrar başladı. Dişlerimizi fırçalayıp 

spor kıyafetlerimizi giydikten sonra 

çok amaçlı salonumuzda 

çocuklarımız etkinliğimizin son 

konuğu eğitmen Sn.Eylem Sarı ile 

buluştular. Sabah aktivitesi olarak 

pilates ve yogayla tanışan 

öğrencilerimiz, spor etkinliğinin 

sonunda kuş cıvıltılarının 

doldurduğu, kahvaltı masamıza 

doğru yöneldiler. Sabah 

sporumuzla sona doğru yaklaşan 

bu güzel organizasyon, eşyaların 

toplanması ve bahçedeki kahvaltı 

masasında tekrar velilerimizle 

buluşulması ile sona erdi. 

Çocuklarımız için okul ve okul 

kütüphanesiyle kurdukları ilişki 

açısından unutulmaz bir anı 

niteliğinde gerçekleşen etkinliğimiz 

tahmin ediyoruz ki çocuklarımızın 

okullarına bakış açılarını farklı bir 

boyuta taşıdı. Okul öğrenme 

arzusunu destekleyen tüm 

aktivitelerin toplamıysa geçtiğimiz 

hafta sonu Gr5 öğrencilerimiz, bu 

anlayışın bir parçası olarak 

unutulmaz bir deneyimin parçası 

oldular.  

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite 

gibi kurumlar insan hayatında sınırlı 

süreleri kapsayan öğrenim 

tecrübelerini oluştursa da gerçek 

okul, okuma, öğrenme ve gelişme 

aşkının insanın hayatı boyunca 

kalıcı bir parçası olması değil midir? 

Dileriz çocuklarımız bu aşkı hiç 

kaybetmezler. 

Emel Akpınar BEKAR 

Kütüphane Sorumlusu 

 eçtiğimiz haftalarda Gr5 

ve Gr6 öğrencilerimizle 

matematiğin 

hayatımızdaki izini sürdük. Her 

öğrencinin zaman 

zaman sorduğu 

öğretmenim 

bunu niye 

öğreniyoruz? 

Hayatta bu ne 

işimize yarayacak 

gibi sorularına 

harika bir cevap 

niteliğinde olan 

çalışma 

öğrencilerimize 

matematiğin 

kavramsal 

yolculuğunu 

tarihsel 

düşünseliyle 

örnekleyerek 

aktardı. Plateu kavramlarından 

başlayıp, Pisagor, Leonardo da 

vinci ve hatta Mimar Sinan’ın 

mimarideki matematiksel 

simetrisine varana kadar 

matematiğin hayatımızdaki 

gelişimini inceledik.  

Rahmi Koç müzesinde 

gerçekleştirdiğimiz çalışma 

kapsamında öğrencilerimiz önce 

dev sabun köpüğünün içerisine 

girerek Pletau kanunları hakkında 

bilgi sahibi oldular. Ardından Mimar 

Sinan’ın köprülerinin sırrını ve 

matematikle 

olan ilişkisini 

hep beraber 

gözlemledik. 

Kilittaşının 

mimari formdaki 

dengeleyici 

fonksiyonun 

deneyimlendik. 

Örüntünün ne 

olduğunu bir 

yapboz 

sayesinde 

öğrendik.  

Leonardo da 

Vinci’nin Haliç 

için tasarladığı 

köprünün 

detaylarını görerek kendi 

köprümüzü inşa etmeye çalıştık. .   

 

 
 

 
Kuklalar çocukların hayal 
gücünü, yeteneklerini ve yaratıcı 
düşünmeyi geliştirir. Sihirbaz 
karakterini hayal gücü ve 
yaratıcılığıyla birleştirerek 
oluşturduğu ’’Sihirbaz Kukla ’’ 
adlı projesiyle 6B sınıfından Mert 
Baykal mart ayı sanatçısı oldu. 
Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz... 


