
Ü  lkemizde 
kitap okuma 
alışkanlığı 
üzerine yapılan 

çalışmaların neredeyse 
tamamında toplumun 
okuma alışkanlığının 
oldukça düşük 
olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. 
Bu durum eğitim sistemimizde de sıkça 
ele alınmış ve özellikle son yıllarda 
yapılan yerleştirme sınavlarında 
kullanılan soru tiplerinde bir değişimi 
de beraberinde getirmiştir. Yani biz 
artık merkezi sınavlara baktığımızda 
bilgiden çok okuma, okuduğunu anlama 
ve yorumlama düzeyinde sorularla 
karşılaşmaktayız. Bu da belirli bir 
düzeyde okuma alışkanlığı kazanamayan 
öğrenciler için dezavantaj olabiliyor.

Aslında büyük bir avantaj olmasına 
rağmen! Bu durumda “Çocuklarımıza 
nasıl okuma alışkanlığı kazandırabiliriz?” 
sorusunu tekrar ve tekrar gündeme 
getiriyor her seferinde. Bizler de yeni 
eğitim dönemi açılırken bu yazımızda bu 
konuyla ilgili bir şeyler kaleme almanın 
faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

Herhangi bir konuda alışkanlık 
kazanmak bir anda gerçekleşmez, bir 
süreç gerektirir. Okuma alışkanlığı 
kazanmak da bir süreç ister ve köklü 
bir temele dayanabilir. Yani “Ağaç yaş 
iken eğilir.”  atasözünden hareketle bu 
sürecin aile içinde başlaması gerektiği 
bilinen bir gerçektir. Çünkü çocuk ile 

kitap arasındaki bağlantıyı kuracak 
ilk kişiler ebeveynlerdir. İlk adımı 
onlara kitap okuyarak başlayabilirsiniz 
ya da çocuğunuz sizi ve diğer aile 
bireylerini kitap okurken görebilmelidir. 
Yani evlerimizde kitap okumak için 
bir zaman dilimi oluşturmak gerekir.

Evlerimizde kitap konuşulmalıdır 
zamanın bir diliminde. Onlara 
okuduğumuz kitaplardan bahsede- 
biliriz. Tabii çocuklar öncelikle 
ilgi alanlarına ve yaşlarına uygun 
kitaplara yönlendirilmelidir. İlk başta 
kendi kitaplarını kendileri seçebilir. 
Bu sebeple çocukların kitabevleri ve 
kitap fuarlarına gitmesi kitap bilinci 
geliştirmek için önemli bir fırsattır. Bu 
sayede de çocuklar kitap yazarlarını 
tanımış olurlar. Bütün bunların 
toplamında aslında şunu söylemeliyiz 
ki her çocuğun bir kütüphanesi 
olmalı ve kitap okumayı günlük 
hayatın içine dâhil etmesi gerekir.

Son olarak da unutmayalım ki hiçbir 
şey birdenbire olmayacaktır; zaman ve 
sabır gerektirecektir. Bu yeni dönemde 
de bütün öğrencilerimize başarılar 
ve bol kitaplı günler diliyorum.

Aslı NAMUTLU
Türkçe Öğretmeni

21.10.2019 Pazartesi
09:50 “Çevrimiçinde Şerafettin” 
 Seza Kutlar Aksoy ile söyleşi 
 (Gr4567)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
22.10.2019 Salı
09:50 Yüzme (Gr4 )
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
23.10.2019 Çarşamba
09:50 Yüzme(Gr1)
12:30 Tenis(Preschool)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
24.10.2019 Perşembe
09:00 Deneme Sınavı (Gr8)
15:40 İngilizce Destek Programı
25.10.2019 Cuma
09:00 Bilim Uyg. 1.Sınavı (Gr5678)
10:00 Halloween Party(Preschool)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu
26.10.2019 Cumartesi
09:00 Veli toplantısı  (Preschool)
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  
Devekuşunun gözleri beyninden 

büyüktür.

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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KİTAP OKUMAK ÜZERİNE

kitap okuma 

üzerine yapılan 
çalışmaların neredeyse 
tamamında toplumun 
okuma alışkanlığının 
oldukça düşük 

KİTAP OKUMAK ÜZERİNE



ÖĞRENCİLERİMİZ  İSTANBUL MODERN MÜZESİ’NDE                                  
CANAN TOLON’UN “SEN SÖYLE” SESİNE KULAK VERDİLER..

Canan Tolon’un İstanbul Modern 
Müzesi’nde gerçekleşen ‘’Sen 
Söyle’’ sergisini  Gr4, Gr5 ve Gr6 

öğrencilerimizle birlikte 19 Eylül 2019 
Perşembe günü gezdik.
Gezimizde öğrencilerimiz sanatçının 
çizimden 
fotoğrafa, 
resimden 
enstalasyona 
uzanan 
kendine özgü 
ifade ve teknik 
arayışını 
bire bir 
gözlemlediler. 
Sanatçının 
eserlerinde, 
kendisini 
sürekli 
yenileyen 
doğa ve 
mimarlığın 
bıraktığı izler oluşturduğunu gördüler.
Öğrencilerimiz üç duvarlı bir odayı andıran 
‘Time After Time’ın  olduğu bölüme 
girdiklerinde kendilerini tamamen farklı bir 
yerde buldular. Siyah beyaz olan bu eser, 
hepimize bir ilüzyonun içindeymişiz hissi 

verdi. Sergi mekanının büyük duvarlarına 
yerleştirilen eserler, aynalar ve salonun 
köşelerine yerleştirilmiş açılıp kapanabilen 
iki taraflı tablolar da bize benzer deneyimler 
kazandırdı. Deneysel çalışmaların da yer 
aldığı sergide çim tohumu, su, kahve telvesi 

gibi doğal 
malzemelerin 
de 
kullanıldığını 
gördük.
Sergide 
kullanılan 
malzemeler 
doğa, 
mimarlık ve 
bu kavramların 
ilişkilendirme 
biçimini bizlere 
sunarken aynı 
zamanda, 
“Gerçek mi 
yanılsama 

mı?” sorusunu düşünmemizi ve öznel 
olarak deneyimlememizi sağladı. Gezi 
sonrası öğrencilerimiz sanatçının eserlerini 
gözlemleyerek, sanatçının eserleri 
aracılığıyla  “Sen söyle” sesine cevap 
aradılar.

Ekim ayı gezimizi Gr23 sınıflarımız ile 
Rahmi Koç Müzesi’ne yaptık. Müzeye 
giderken hepimiz çok heyecanlıydık 

çünkü bu sefer müzede farklı bir etkinliğe 
katılacaktık.
Gezimizin asıl amacı  hepimizin çok merak 
ettiği ve çok ilgimizi çeken bir bölüm olan 
Astronomi Atölyesi’ydi, Atölye öğretmenimiz 
bizlere Büyük Patlama’ dan günümüze kadar 
uzanan 13.8 milyar yıllık süreci dev panolar 
ve Sihirli Küre’den paylaşılan görüntülerle 
anlattı. Atölyede gerçek göktaşı kesiti de 
sergileniyordu. Gerçek bir göktaşı görmek 
çok heyecan verici bir duyguydu. Atölye 
öğretmenimiz; yıldızların, galaksilerin, diğer 
tüm gök cisimlerinin ve içinde bulunduğumuz 
Güneş Sistemi’nin evrendeki oluşum sürecini 
çok güzel anlattı.
Bu gezide ayrıca zeytinyağı fabrikası etkinliğine 
de katılarak zeytinyağının yapılış hikayesini 
öğrendik. 
Etkinlik çıkışı ilk dikkatimizi çeken araba 
koleksiyonunun olduğu bölümdü. 
Bu bölümde antika arabalar gerçekten çok 
görkemliydi. Renkli renkli lüks arabaların 
hepsini teker teker inceledik.
Gezi dönüşü öğretmenimizin hazırladığı gezi 
kitapçıklarını yaptık. Söylemeye gerek yok 
hepimiz harika bir gün geçirdik.

KOÇ MÜZESİNDE ASTRONOMİ

Özel İstanbul Koleji ailesi olarak, 
Beden Eğitimi ve Spor derslerine çok 
önem vermekteyiz. Öğrencilerimizi 

fonksiyonel olarak geliştirmeyi amaçladığımız 
için sadece takım sporları olarak bilinen 
basketbol voleybol, hentbol, futbol gibi spor 
branşları değil; 
bireysel olarak 
yapılabilecek 
başka spor 
branşları da 
olduğunu hatta 
bu sporları 
hafta sonları 
aileleriyle 
birlikte de 
yapabilecekleri 
alanları 
keşfetmelerini 
sağlamak 
amacıyla farklı 
spor branşlarını 
öğrenmelerini 
hedefliyoruz. 
Bu amaçla 
çıktığımız yolda, içerisinde her ay bir spor 
branşının tanıtımını yaptığımız gezilerimize 
ilk olarak Kemer Country Golf Tesislerinde 
golf sporunu tanıtım gezisiyle başladık.

Kemer Country Golf Kulübü, uluslararası 
standartlardaki 18 delikli golf sahası ile 
İstanbul’da golf denince akla gelen tek adres. 
Bu ortamda Kemer Golf Kulübü ve Milli Takım 
Golf Directörü  Erol ŞİMŞEK’le öncelikle kısa bir 
tanışmadan sonra Türkiye’deki golf tarihi, milli 

sporcular, golf 
oyun kuralları 
ve amacıyla ilgili 
bilgi paylaşımı 
yapıldı. Daha 
sonrasında 
uzman 
eğitmenler 
eşliğinde  Gr567 
öğrencilerimiz, 
o yemyeşil 
doğanın güzelliği 
içerisinde 
eğitmenlerle 
birlikte 
uygulama 
yaparak kısa 
mesafe vuruş 
çalışmaları 

denemeleri gerçekleştirdiler.
Keyifli ve eğlenceli geçen gezi 
sonrasında yeni bir spor branşını tanıma 
ve heyecanıyla gezimizi tamamladık.

FARKLI SPOR BRANŞLARINI ÖĞRENİYORUZ TEBRİKLER IŞIL DURU

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve 
Atatürk sevgisini pekiştirmek için 
düzenlenen ‘’Cumhuriyet’’ temalı 

resim yarışmasında öğrencimiz Gr4 Işıl 
Duru GÜVENDİREN ilçe birincisi olmuştur. 
Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.


