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ake the time to think for 
one moment about just 
how much waste we 
accumulate in our 

schools and classrooms - not to 
mention our homes, other 
workplaces and recreational 
areas - every single day! 
With the worldwide emphasis pointing strongly 
towards the importance of looking after our 
environment and our efforts to try and repair the 
damage that’s already been done, it’s never been 
a more crucial time to teach our future 
generations some simple, yet effective, lifelong 
recycling habits that they can hopefully pass on to 
our children of the future. 
  
Let’s think about some of the different ways with 
which we can help our children to acquire and 
gain a good understanding of these lifelong 
recycling habits  
First and foremost, we need to talk about our 
planet as a whole and on a children’s level of 
understanding. How it’s like our ‘giant home’, how 
it’s made up of land and oceans and that this 
‘giant home’ belongs to all of us and therefore, it 
is our responsibility, our duty, to look after it and 
keep it clean, safe and beautiful. We can discuss 
all the animals in a way that they are our pets and 
that the countryside is like our ‘giant garden’ and 
that the oceans are our outdoor swimming pools.    
Who wants to live in a messy and dirty home with 
sick pets, dead plants, dirty water and bad food? 
  
We can mention the various materials we use 
every day in our classrooms and at home. Talk 
together about how paper comes from trees and 
metals come from the ground and that if we reuse 
our paper, for example, we won’t need to cut 
down our lovely trees. We could discuss how trees 
help us to breathe clean air and how long it takes 
one single tree to grow. We can ask what life 
would be like with no beautiful trees to sit under 
in our gardens and parks, or how sad it would be 

to not be able to play with and collect leaves in 
the autumn months, or hear the noise of the wind 
rattling through the leaves.  
Talk about plastic and its dangers as a toxic 
manmade material and how we can choose better 
natural materials such as wood, glass and cotton 
etc. for our containers, toys, clothes, school and 
shopping bags. 
  
Set up a simple classroom or home recycling 
system 
The children can have fun decorating cardboard 
boxes to put in their classrooms or homes to sort 
out different waste items to recycle and reuse.  
Encourage children to bring in recyclable items 
from home. Parents can become involved by 
sending in reusable items to school and teachers 
can ask for any specific materials that they may 
need for art projects. Designate containers for art 
materials, such as paper scraps and encourage 
children to use both sides of a sheet of paper to 
draw or write on. Teachers can also ask  other 
school staff or parents to donate any unwanted 
household items such as old telephones, dressing 
up clothes, metal pans or wooden spoons etc. for 
homecorner and role-play activities. If it’s safe, 
clean and re-useable, then why not? 
  
Recycling doesn’t have to be complicated. It 
should be a fun way of teaching our children 
important life skills such as, responsibility, working 
together, sorting and creative thinking. They will 
gain lifelong habits that they can pass on to future 
generations as well as develop a great sense of 
pride and achievement that they are an active 
part in saving our wonderful planet. It is our duty 
as parents and teachers to ensure we educate our 
children today! If we don’t, who will? 
 
 

EMMA RAMSDEN 
Preschool Teacher 

  

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
01.10.2018 Pazartesi 
10:30 Kek Sat Toplum Hizmetini  
 Destekleme projesi (Presc.) 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 – 
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
02.10.2018 Salı 

09:50 Yüzme (Gr4) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K. 
 
03.10.2018 Çarşamba 
09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis (Preschool) 
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 

(Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
04.10.2018 Perşembe 
08:40 Hayvanları Koruma Günü  
 Kutlama Programı (Gr1) 
10:30 Veteriner Gezisi (Gr1) 
10:30 Atatürk Arboretum Gezisi  

 (Preschool) 
10:30 İstanbul Modern Müzesi  
 gezi ve Atölye (GR67) 
15:40 Keman Okulu 
15:40 Lego Mindstorms Robotik Atöl. 
15:50 İngilizce Destek Programı 
 
05.10.2018 Cuma 
15:30 İstanbul'un Kurtuluşu Anma  
 Töreni (tüm Okul) 
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 
 
06.10.2018 Cumartesi 
09:00 Destek Programı (Gr 678) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 

 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 

Bir ülkenin geleceği o ülke 
insanlarının göreceği eğitime 

bağlıdır. 
Albert Einstein 

 

HAFTANIN CEVABI 
 

İki elma kalır. 

RECYCLING FOR OUR FUTURE GENERATIONS 



kula uyum 

problemi kimi 

çocukta hiç 

yaşanmazken kimi 

çocukta okulun ilk 

günlerinde 

karşımıza 

çıkmaktadır. Bu 

problemi yaşayanların başında anaokulu 

ya da ilkokula yeni başlayan çocuklar 

gelmektedir. Problem genellikle kendini 

anneden ayrılamama, okulu reddetme, 

sınıfa girmekten kaçınma olarak 

gösterir. Bunun birçok sebebi vardır. 

Çocuk ilk kez ailenin 

sağladığı güvenli 

ortamdan 

uzaklaşarak 

onlardan bağımsız 

bir süreç 

yaşayacaktır. Daha 

önce anne-

babasından 

ayrılmamış çocuk 

için bu korkutucu 

bir deneyim olabilir 

ve bu durum okula 

uyum sürecinde 

problemler 

yaşamamıza sebep 

olabilir. 

Bunun dışında okula 

uyum problemi aşırı 

korumacı ebeveynler tarafından bağımlı 

bir şekilde yetiştirilen çocuklarda da 

görülmektedir. Aşırı koruma ve 

kollamayla büyüyen çocuklar, ailesi 

olmadan kendini savunmasız, güçsüz, 

korunmasız hissederler ve yalnız 

kalmaktan kaçınırlar. Okula uyum 

probleminin diğer nedenleri arasında 

çocuğun kendinde gördüğü bir 

yetersizlik de yer alabilir. Örneğin 

öğrenme güçlüğü, zekâ geriliği, özgüven 

eksikliği ya da sosyal fobisi olan çocuklar 

bu süreci yaşamaktadır.  
 

Okula uyum problemini aşma 

konusundaki büyük görev ise 

ebeveynlerindir. Bu sorunu aşmak için 

başvurulan tehdit, şiddet, ceza, 

korkutma gibi yöntemler sorunu ortadan 

kaldırmaz. Aksine çocukta okul fobisine 

yol açar ve okul düşüncesi bile onun için 

korkutucu bir hal almaya başlar. Tüm bu 

yöntemler yerine, okul reddine neden 

olan sebebi bulup bunun ortadan 

kaldırılmaya çalışılması problemi 

çözmeye yönelik bir tutum olacaktır. 

Çocuğun uyum problemini aşmasına 

yardımcı bir diğer faktör ise zaman 

zaman ailesini okulda görmesi, anne-

babasının okul ile iş birliği içinde 

olduğunu hissetmesidir. Yalnız şunu 

unutmamak gerekir ki okul sürecinde 

aşırı ilgisizlik kadar aşırı ilgili olmakda 

sakıncalıdır. Gerekli zamanlarda 

desteğimizi esirgemeyip, asıl 

sorumluluğu kendinin almasını sağlamak 

temel amaç olmalıdır. Çocuğun okul 

sürecini, üstesinden gelemeyeceği bir 

durum olarak algılamaması için okul 

dışında da kendi sorumluluğu ona 

verilmelidir. Çocuğa okul hakkında 

kurduğumuz cümleler de onun okula 

bakış açısını şekillendirmede büyük rol 

oynar. Örneğin "Tatilde rahattın, şimdi 

okul başlıyor, bunların hiç birini 

yapamayacaksın, son rahat günlerin, 

artık disipline gireceksin." gibi cümleler 

okul fikrine sıcak bakan çocukları bile 

korkutmakta, okulu can sıkıcı bir şey 

olarak göstermektedir. Aileler çocuğun 

okula gitmesi konusundaki 

kararlılığından ödün vermemeli, 

vedalaşmayı kısa tutmalıdır. Çocuğa 

buradaki herkesin aynı durumu yaşadığı 

sadece onu ilgilendiren bir durum 

olmadığı yansıtılmalıdır.  Tüm bunların 

yanı sıra okula uyum sürecinde 

ebeveynlerin en büyük görevi çocuğu 

dinleyip anlamaya 

çalışmak olmalıdır. 

Sorunun çözümü 

konusunda 

öğretmen ve veli 

sıkı bir iş birliği 

içerisinde olmalıdır. 

Okula başlayan 

çocuk yavaş yavaş 

arkadaş edinmeye 

ve diğerlerini 

keşfetmeye 

başlayacaktır. İlk 

günlerden sonra 

okul dışı 

buluşmalar, ev 

ziyaretleri, keyifli 

organizasyonlar da 

uyumu güçlendirici 

nitelikte olacaktır. 

Okula uyum süreci aile, çocuk ve 

öğretmenlerin iş birliği içerisinde aşacağı 

bir durum olmakla beraber, çocuğun bir 

birey olduğu unutulmamalı, onu 

dinlemeye ve anlamaya yönelik bir 

tutum sergilenmelidir.  

Rengin Giray 
Psikolojik Danışman 
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OKULA UYUM 


