
Beginning preschool 
is a big change in 
a child’s life and 
an adjustment for 

you as parents. There are 
things that you can do 
at home to help your 
child adjust smoothly 
and feel prepared for school. The best 
that parents can do is to help them 
develop independence and resilience.

Children learn through playing, therefore, 
spending a little time playing games with your 
child helps prepare for preschool, and for 
life in general. These games could be board 
games, card games, ball games - if your child 
is playing with other people, it doesn’t matter 
what sort of game. Also, to help them build up 
a resilience, they shouldn’t win all the time.

Overnight stays with grandparents or 
other relatives will help your child get 
used to change. They will be sleeping 
in a different bed, following rules set by 
grandparents and eat food cooked by 
someone else, whilst being in a safe and 
loving environment. Your child will get used 
to being separated from you for an extended 
period. The grandparents also love it!

At school your child needs to follow routines. 
To get them used to a school routine, they 
should also have a home routine to ensure 

that you have a chaos-free morning as well 
as having set bedtimes for your little one 
to be alert the next day. Other routines 
that will help settling into a preschool 
include eating at the table, washing hands 
before eating and having a toilet routine. 

Teaching your child some self-help skills, 
such as dressing themselves and blowing 
their own nose, will help them to be ready 
for school. After starting school your child’s 
independence grows rapidly and if they 
already know these skills they will be ahead 
of the game and used to feeling independent.

Going on small trips on a train or bus will 
allow your child to have exposure to a 
variety of people and different experiences 
before starting school. This also helps 
build up your child’s immunity to illnesses.

Teaching your child to be responsible for 
their own possessions and encouraging them 
to tidy up at home will support the teachers 
when it comes to tidying up and taking 
care of the classroom. You will also come 
to realise that you child likes to be helpful 
and wonder why you didn’t start sooner!

Katherine Louise ÇOBAN
Preschool Teacher

23.09.2019 Pazartesi
15:40 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
24.09.2019 Salı
09:50 Yüzme (Gr4 )
10:00 16. İstanbul Bienali
 “Yedinci Kıta” 
 Pera Müzesi (Gr1)
14:55 Seçmeli Ders Kulüpleri 
 Başlangıcı
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
25.09.2019 Çarşamba
09:50 Yüzme(Gr1)
12:30 Tenis(Preschool)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
26.09.2019 Perşembe
10:30 Öğrenci fotoğraf çekimleri
 Ortaokul öğrencilerimiz
12:00 İş Bankası Gezisi (Gr4)
15:40 İngilizce Destek Programı
27.09.2019 Cuma
10:30 Öğrenci fotoğraf çekimleri
 İlkokul öğrencilerimiz
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu
28.09.2019 Cumartesi
09:00 Destek Programı (Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
11:30 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           

GEÇEN HAFTANIN CEVABI     
İki kum saatini aynı anda başlatırsınız. 7 

dakikalık kum saati boşaldığı anda deneye 
başlarsınız. 11 dakikalık boşaldığı anda 

tekrar ters çevirirsiniz. Buraya kadar 4 dakika 
geçmiştir. 11 dakikalık kum saati boşaldığı 

anda deneyi sona erdirirsiniz. Böylece toplam 
15 dakika olmuştur.

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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HOW TO PREPARE YOUR CHILD FOR PRESCHOOL

preschool 
is a big change in 
a child’s life and 
an adjustment for 

you as parents. There are 



Canım okulum sen sanki her şeyimsin. 
Sen benim doğum günü hediyemsin. 
Seni görür görmez yüzüm güler. 

Her sabah canım okuluma gitmek için 
sabırsızım. Sen benim hayat boyu hediyem 
olacaksın canım okulum. 
Ben seni hayatın kalbine 
benzetirim. Neden mi ? 
Söyleyim. Sen çocukları 
eğitiyorsun bu yüzden 
hayatın kalbine benzettim 
seni güzel okulum.

Ece AKSOY 

Ben okulumu yuva zannediyorum.
Ben okulumu çilek zannediyorum.
Ben okulumu çok sayfalı kitap 
zannediyorum.

Ben okulumu Atatürk 
zannediyorum.
Ben okulumu milkshake 
zannediyorum.
Çünkü okulumu çok 
seviyorum.

Asya YÜREK 

Okulumu çok 
seviyorum çünkü 
orada sevdiğim 
arkadaşlarım var.

Umut  Mete UZUN 

Ben okulumu çok seviyorum. Okulumu 
Atatürk’e benzetiyorum. Çünkü 
Atatürk en büyük öğretmenimiz ve 
her zaman bizimle. Okulum bence bir 

demet  sapsarı çiçeğe de benziyor Atatürk’ün 
sevdiği  sarı çiçeklere.

Melisa SÜSLÜ

Sabah uyanınca sabırsızlıkla okula 
gidiyorum. Ben okulumu kocaman bir 
dondurmaya benzetiyorum. Çünkü 
dondurma gibi 

tatlı ve güzel okulumu 
çook çoook seviyorum. 
Öğretmenlerimi de çok 
seviyorum onları da 
küçük bir dondurmaya 
benzetiyorum.

Elif Su İLKER

Okulumu çok 
seviyorum. Onu, 
çok sevdiğim 
ç i k o l a t a y a 

benzetiyorum. Okul 
deyince aklıma anılarım 
geliyor, arkadaşlarım 
geliyor.

Can GÜNGÖR

Okulumu çok seviyorum. Ben 
onu bir oyuna benzetiyorum. 
Her yıl bir seviye kat ediyorum. 
Kitaplarım miss gibi bilgi 

kokuyor. Arkadaşlarımla 
öğretmenlerimle  çok 
mutlu oluyorum. Okulumu 
seviyorummm.

Eda BERENT

Ben okulumu çok seviyorum. Onu 
Bugatti  araba gibi düşünüyorum. 
Çünkü okulumda da zaman öyle hızlı 
geçiyor.

Cem Deniz DOĞAN 

Okulumu çok seviyorum. Orada 
sevgi dolu 
öğretmenler im 
var. Okulumu 

kocaman bir ormana 
benzetiyorum. Çünkü 
orman bize nefes veriyor, 
okulumuz da bilgi veriyor.

Mehmet Ali Oral

OKULUM

BASKETBOL SPORU VE FAYDALARI

S
por, çocuk 
gelişiminin sadece 
eğitimle olduğu 
düşüncesinden 

kaynaklı olarak ve içinde 
bulunduğumuz eğitim 
sisteminin de getirisi olarak 
spor yapmanın zaman zaman vakit kaybı 
olarak sayıldığı günümüzde, okuldan 
sonra kalan zamanlar bile akademik 
kurslarla değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu 
son derece yanlış ve çocuğun gelişimini 
maalesef olumsuz etkileyen bir durumdur. 
Spor yapmak, çocukların fiziksel, sosyal, 
zihinsel ve hatta ruhsal anlamda 
gelişmesi sağlayan bir aktivitedir. Çocuk 
gelişiminde spor, çok önemli bir yere 
sahiptir. Her sporun çocuğa katacağı 
ortak ve farklı faydaları olabilir. Basketbol 
sporu da çocukların gelişiminde birçok 
katkısı olan bir spordur. Günümüz 

çocuklarını hareketsizlikten kurtaran, 
onların sosyalleşmesini sağlayan ve 
disipline eden, kendi otokontrollerini 
sağlamasına katkı sağlayan spor 
branşların dan biri de basketboldur.
Basketbol sporu, yüksek Efor harcanan 
bir spordur. İçinde barındırdığı hareketler 
sayesinde de fiziksel olarak çocukların 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. 
Basketbolun diğer spor dallarıyla ortak 
ve kendine özgü faydalarını sıralayacak 
olursak; çocukların sportif kabiliyetlerinin 
gelişmesini sağlar, vücudun atik 
ve esnek olmasını sağlar, bedenin 
güçlenmesini ve dayanaklılığını arttırır, 
kemik ve kas dokunun güçlenmesini 
sağlar, fazla kalori harcandığı için spor 
yapan kişinin formda kalmasını sağlar.
Her spor dalında olduğu gibi basketbolda 
da, kişinin kendine dikkat etmesi ve 
sağlıklı beslenmesi temeldir. Sporun 

doğru beslenme ve uyku düzeni 
sayesinde faydaları en üst seviyeye 
çıkmaktadır. Fiziksel aktivitenin, 
çocuklarda büyüme hormonu salgılattığı 
ve bu sayede de düzenli ve dengeli 
beslenme ile çocukların fiziksel ve 
zihinsel olarak gelişimlerinin daha dikkat 
çekici olduğu gözlemlenmiştir. Bu da bize 
gösteriyor ki, çocuklarımızın yaşamda 
başarılı bireyler olması için sporun 
herhangi bir branşlarının hayatlarında 
bulunması gerekmektedir. Özel İstanbul 
koleji ailesi olarak bizlerde basketbol 
branşını önemsiyor ve okul sonra 
olarak basketbol kulübü düzenliyoruz. 
Unutmayınız ki; spor çocuklarımıza sosyal 
hayatta, eğitim ve iş hayatında ve sağlığı 
konusunda daima yardımcı olacaktır.

Beden Eğitimi Öğretmeni
HAKAN SAĞLAM


