
Öllikle büyük şehirlerde 
okula giden çocuklar 
ağır bir maraton 
yaşıyor, güne çok 

erken başlıyor; okullarına 
ulaşmak için trafikte oldukça 
uzun bir zaman geçiriyorlar. 
Beslenme açısından dikkat 
edilmesi gereken en önemli 
konu çocuğumuzun kahvaltı 
etmeden okula gitmemesi gerektiğidir. Bunu 
gerçekten çok değerli görüp benimsememiz 
gerekmektedir. Aç karnına okula gelen bir 
çocuktan derse odaklanmasını ve başarılı 
olmasını beklemek boşunadır. “Kahvaltı” 
çocuk için en değerli öğündür ve geleneksel 
kahvaltılıklarla yaptırılmalıdır.
Günlük beslenmenin içeriğinde çocuğumuzun, 
çeşitli besinlerden yararlanması, sağlıklı 
vücut ağırlığının korunması,, liften zengin 
besinleri sık tüketmesi, yağ ve karbonhidratı 
ölçülü tüketmesi, şekerden uzak durması, 
vitamin ve minerallerden yeterli düzeylerde 

yararlanması kesinlikle 

gözetilmelidir. 
Okul döneminde çocuklar yavaş ancak 
sürekli bir büyüme gösterirler. Büyümenin 
devamlılığı için, günlük alınması gereken 
enerji ve besin öğelerinin de yeterli düzeyde 
olması gereklidir.
Çok özel bir beslenme programına gereksinim 
yoktur, evde pişen tüm yemekler çocuğumuz 
için uygundur ancak anne babadan farklı 
olarak tüketmeleri gereken miktar farkıdır. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus; 
günümüz yoğunluğunda mutlaka tencere 
yemeği yapabilme fırsatı yaratabilmemizdir.
7-14 yaş arasında büyümenin hızlı olduğu 
özellikle boy uzamasının en fazla olduğu 
dönem olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu 
nedenle kalsiyum kaynağı olan süt, yoğurt, 
kefir, peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekleri 
yeteri kadar tüketilmelerini de sağlanmamız 
çok önemlidir.
Okul yemekleri çocuğun sağlığı açısından 
olduğu kadar, sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazanması açısından da önemlidir. Uygun 
bir okul yemeği çocukları açlıktan korumalı, 
gelişimine katkıda bulunmalı ve bilişsel, 
performanslarını olumlu etkilemelidir. Okul 

çağındaki çocuklar yemek yeme konusunda 
bazı sorunlar yaşayabilir. Çocukların birçoğu 
besinler konusunda tutucu davranırlar, alışkın 
olmadıkları besinleri yemekte zorlanırlar. Yine 
çevrelerindeki kişilerin yemek alışkanlıklarını 
taklit ederler. Bu nedenle tüm ailenin 
beslenme alışkanlığı konusunda dikkatli 
olması gerekir. Örneğin kahvaltı yapma 
alışkanlığı olmayan bir ailenin, çocuğundan 
kahvaltı yapmayı beklemesi gerçekçi değildir.
Okul saatleri ve öğün planı iyi ayarlanmazsa 
çocuğun özellikle sabah kahvaltısını ya da 
öğle yemeğini düzenli yemesi zorlaşabilir. 
Güne başlarken yapılan iyi bir kahvaltının 
okul çocuklarında başarıyı doğrudan 
etkilediği de akıllardan çıkarılmamalıdır. Uzun 
süren bir açlık sonucu kahvaltı edilmediğinde 
kişi kendini halsiz ve bitkin hisseder, yeterli 
enerji alınmadığı için zihinsel faaliyetlerde 
azalma görülür. Özellikle dikkat, çalışma ve 
öğrenme yeteneği azalır.
Çocuklar aynı besinleri yemekten hoşlanmaz,  
sıkılırlar. Bunu önlemek için mutlaka 
mutfakta değişiklikler 

yaratılarak farklı 
tariflerde yemekler 

yapılmalıdır. Örneğin ıspanak bir kez 
yumurtalı yapıldıysa, diğer sefer kıymalı, 
sonrakinde ise böreğin içinde kullanılmalıdır. 
Böylece çocuk hep aynı yiyeceği yediğini 
düşünmez.
Kolalı ve gazlı içecekler tüketmesini ve 
alışkanlık edinmesini önlemek gerekir ki 
burada aile içi alışkanlığı ön plandadır. 
Bu yüzden beslenme alışkanlığımızla da 
çocuklarımıza örnek olmalıyız diyerek bir kez 
daha dikkat çekmek istiyorum.
Çocukların dengeli beslenme alışkanlığı 
kazanması ve sağlıklı büyüyebilmeleri için 
günlük öğün yapılarında et, yumurta, balık, 
tavuk, peynir, kuru baklagil gibi proteinden 
zengin bir besinin bulunması, en az bir çeşit 
nişastadan zengin bir besinin bulunması En 
az bir çeşit pişmiş ya da çiğ sebze bulunması, 
en az 1 bardak süt -yoğurt grubu bir besinin 
bulunması ve yemekten sonra meyve yeme 
alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir.
Unutmayalım ki; SAĞLAM KAFA SAĞLAM 
VÜCUTTA BULUNUR

Leyla GÜNAY
1.Sınıf Öğretmeni

26.11.2018 Pazartesi
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

27.11.2018 Salı
09:50 Yüzme (Gr4)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
16:00 Yaratıcı Çocuklar Derneği 
 Karikatür Atölyesi

28.11.2018 Çarşamba

09:30 Yazar Seza Kutlar Aksoy
 söyleşisi. (Gr23)
09:50 Yüzme (Gr1)
12:30 Tenis (Preschool)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

29.11.2018 Perşembe
15:40 Keman Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı

30.11.2018 Cuma
10:00 Uniq Expo Joan Miro Sergisi 
 Gezisi (Gr12)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç

01.12.2018 Cumartesi
09:00 Destek Programı (Gr678)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           
 Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile 

sınıfta öğretmenden sonra gelir.

Mustafa Kemal Atatürk

         HAFTANIN SORUSU       
30’u yarıma bölüp 10 eklediniz, kaç etti? 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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ÖĞRENCİLER NASIL BESLENMELİ
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yararlanması kesinlikle 

sıkılırlar. Bunu önlemek için mutlaka 
mutfakta değişiklikler 

yaratılarak farklı 
tariflerde yemekler 

llikle büyük şehirlerde 
okula giden çocuklar 
ağır bir maraton 
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erken başlıyor; okullarına 
ulaşmak için trafikte oldukça 

edilmesi gereken en önemli 



Bir Özel İstanbul Koleji geleneği olan 
‘’Okul Kardeşliği’’ uygulamamız, her 
yıl okul açılışı ile başlamaktadır. 
Okulumuzun ilk günü, açılış 

töreninde, okulumuza yeni başlayan anaokulu 
öğrencilerimiz, okulumuzun en büyük sınıfı 
8.sınıf öğrencilerimizle 
eşleştirilir. Okulumuzun 
açılış töreni geleneği 
olan gül seremonisi 
gerçekleştirilir. Gül 
seremonisinde, törende 
8.sınıf öğrencilerimizin 
her biri ile eşleşen 
anaokulu öğrencilerimiz, 
eşleştikleri abla 
ve ağabeylerinden 
gül alırlar. Böylece 
ilk defa okul abla 
ve ağabeyleriyle 
karşılaşırlar. Okul 
geleneğimizdeki gül 
seremonisinin anlamı, 
ailemize katılan en 
küçük öğrencilerimizi 
sevgi ile kucaklamak, 
güzel ailemize hoş 
geldiniz demektir. En 
büyük öğrencilerimiz, 
ailenin en büyükleri 
anlamında küçüklerimizi 
kucaklayarak, onlara güven, koruma 
duygularını hissettirerek, anaokulu 
öğrencilerimize örnek olurlar. 
Okulumuzun açılışını takip eden haftalarda, 
anaokulu öğrencilerimiz abla ağabey 
uygulamamızla, kendileriyle eşleşen abla 
ve ağabeylerini yakından tanırlar. 8. sınıf 
öğrencilerimiz anaokulu sınıfına gelerek 

kendileriyle eşleşen kardeşlerinin yanına 
otururlar. Öncelikle sohbet ederek etkileşime 
geçerler. Abla ve ağabeyler anaokulu 
öğrencilerimizi yakından tanımak amaçlı 
onların neler yapmaktan hoşlandığı, en 
sevdiği yemekleri ve oyunları sorarak minik 

öğrencilerimizin hem alışmalarını hem de 
kendilerini güvende hissetmelerini sağlarlar. 
Sohbetin ardından, abla ve ağabeyleriyle 
görsel sanatlar atölyesine geçerek beraber 
bir çalışma yaparlar. Bu çalışmada; küçük 
kartonlara abla ağabey uygulamasıyla ilgili 
ne hissettiklerini, duygu ve düşüncelerini 
aktarırlar.

Etkinliğin ardından okulda abla ve 
ağabeyleriyle yakın bağ kuran anaokulu 
öğrencilerimiz, okulumuzu daha yakından 
tanıyarak okul yaşamına daha çabuk alışır. 
Teneffüslerde abla ve ağabeylerini görünce 
heyecanla onları izlerler. Abla ve ağabeyler 

de zaman zaman 
kardeşlerinin yanına 
uğrayarak, onların 
okula alışmalarında 
yardımcı olurlar. Özel 
İstanbul Koleji geleneği 
olan bu uygulamamız, 
aramıza katılan 
küçük öğrencilerimizi 
desteklemek amacıyla 
gerçekleştirilir. Bu ailenin 
en büyüğü olan 8.sınıf 
öğrencilerimiz onlara 
rol model olan ışık tutan 
öğrencilerimizdir. Küçük 
kardeşlerini sevgi ve 
mutlulukla kucaklayarak 
onların huzurlu ve 
mutlu bir ortamda okul 
hayatlarına attıkları ilk 
adımlarını desteklerler. 
Okulda da her daim 
kardeşlerine yardımcı ve 
koruyucu olurlar.

Bu seneki etkinliğimizde 
de abla ve ağabeylerimiz, küçük kardeşleri ile 
tanışmak için sınıflarını ziyaret ederek onlarla  
sohbet edip, birbirlerinin sevdikleri şeyleri ve 
hobilerini öğrendiler, kaynaştılar. Ardından 
küçük kartlara yaptıkları sevgi çalışmaları ile  
Kardeş etkinliğinin adına  hakkını veren çok 
zevkli ve eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Öğrencilerimiz Yaratıcı Çocuklar 
Derneğinden Sn.Didem Çapa ve 
Sn. Demet Sabancı’nın davetlisi 
olarak EKAV Vakfı işbirliğiyle 

Ressam Arda Özmenoğlu 
ile atölye çalışması 
gerçekleştirdiler. 
Ritz Carlton otelinde 
gerçekleşen etkinlik 
dahilinde sanatçının 
‘Bir Kedi Gördüm Sanki’ 
adlı sergisinde yer 
alan eserler sanatçı 
Özmenoğlu ile birlikte 
incelendi.  
Öncelikle Arda 
Özmenoğlu, atölye 
öncesi sergideki 
eserlerini çocuklara 
anlattı. Sanatçı bu 
üçüncü kişisel sergisinde  
hayatımızı paylaştığımız 
kedilerin, portrelerini, 
bıyıklarını, gözlerini, 
patilerini, yürüyüşlerini 
ve bize yaşattığı o eşsiz 
duyguları resimlerine 
yansıtmış ve onları sanat 
eserlerine çevirmişti. Kedi portrelerini kendi 
özgün yorumuyla çocuklara sundu. Sergide 
İstanbul’ da yaşayan kedileri resmettiğini, 
her eserdeki kedinin bir hikayesi olduğunu 

bizlerle paylaştı.
Sanatçının post-it  kullanarak ürettiği 
eserlerinde, malzemenin beraberinde 

getirdiği anlam yüküyle beraber, gündelik 
hayatta gördüğümüz yüzlerce farklı kedi 
karakterlerini hep birlikte inceledik.
Sanatçı daha sonra post-it ve kağıtlara 

sergide gördükleri en sevdikleri kedileri 
resmetmelerini istedi. Çocuklar heyecanla 
onları en çok etkileyen eserlerdeki kedileri 
çizdiler. Atölyenin en etkileyici  bölümlerinden 

biri de çocukların sanatçı 
ile birlikte ipek baskı 
deneyimleriydi. İlk ipek 
baskı deneyimlerini 
sanatçı ile birlikte yapan 
çocukların mutluluğu 
gözlerinde okunuyordu. 
Bu mutluluk atölye 
boyunca da sürdü. 
Atölye konukları arasında 
bulunan Fox TV haber  
programı yapımcısı 
Sn.İsmail Küçükkaya ile 
tanışan öğrencilerimiz, 
gerçekleştirdikleri 
çalışma sebebiyle 
Fox TV’nin haber 
bültenlerinde de yer 
aldı. Sn.Küçükkaya’nın 
programında 
oldukça geniş yer 
verdiği çalışmada  
öğrencilerimiz hem 
keyifli bir gün geçirdiler, 

hem de sanatsal perspektifte bilgilendirerek 
yaratmaya davet eden bu atölye sonunda 
ressam önderliğinde yepyeni bir bakış açısı 
kazandılar.

ÖĞRENCİLERİMİZ FOX TV ANAHABERDE...

OKUL KARDEŞLİĞİ ETKİNLİĞİMİZ ÜZERİNE.. 


