
25.11.2019 Pazartesi
08:40 Okul Açılışı (Tüm Okul)
10:00 Sadberk Hanım Müzesi 
 Gezisi (Gr45)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
26.11.2019 Salı
09:00 Nar Deneme Sınavı (Gr8)
09:50 Yüzme (Gr4 )
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.

27.11.2019 Çarşamba
09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis(Preschool)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
28.11.2019 Perşembe
10:00 KidzMondo Meslek Etkinlik 
 Gezisi (Preschool) 
15:40 İngilizce Destek Programı
29.11.2019 Cuma
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
14:00 “Kukla Badi” ile gösteri ve 
 söyleşi Vantrolog Güleser
  BENİAN  (Pre, Gr1234)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu
30.11.2019 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)

18-21 Kasım tarihleri arasında LGS 
destek programımız devam edecektir
           HAFTANIN SÖZÜ           

 GEÇEN HAFTANIN CEVABI  
Atatürk ölümünden birkaç yıl önce 1936-
1937 yıllarında Dolmabahçe Sarayı’nda, 
bizzat kendi eliyle bilimsel bir Geometri 

kitabı yazmıştır.

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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Biz insanlar hayattaki 
en değerli hazinenin 
zaman olduğunu 
zamanın belli bir 

süresini tükettikten sonra 
anlıyoruz. Çünkü hayat 
çocukken düşünüldüğü 
kadar uzun değil ve boş 
yere harcanan zamanın da telafisi yoktur. 
Hayatta başardıklarımız ve yaptıklarımızla 
hatırlanırız. Yaşadığımız zamanı ne kadar 
iyi kullanmışsak o kadar birikim yapmışız 
demektir. Zamanı iyi kullanmak insanların 
elindedir; ama önce zaman kavramının 
önemini iyi anlamak gerekir. Boşa harcanan 
zamanlarla geçirilmiş bir hayat, hiç 
yaşanmamış demektir. Bu nedenle zaman 
insanın hayattaki en büyük sermayesidir.

Zaman insanlar için çok değerlidir. Geçen 
zaman geri gelmeyeceği gibi bugünkü zamanı 
da biz değerini fark etmeden yaşarız. Sonra 
bir bakarız ki vakit nasıl geçmiş anlamayız. 
Bu yüzden zaman insanların en kıymetli 
hazinesidir. Bu hazineyi nasıl harcayacağı ise 
insanların kendi elindedir. Zamanın kıymeti 
gelecekte daha iyi anlaşılıyor. Çoğu insan 
yapamadığı şeyler için pişmanlık duyuyor 
ve zaman yetmedi diyor. Aynı parkta oturan 
bir çocuk ile yaşlı bir adamın düşündükleri 
gibi. Çocuk yaşlı adamın yüzüne bakar ve 
içinden “Bu amca ne kadar çok yaşamış” 
der. Yaşlı adam ise çocuğa bakarak “Zaman 
ne kadar da çabuk geçmiş” der. Yaşlı adam 
için zaman çok çabuk geçerken, çocuk için 
zaman çok uzun bir süreç gibi görünür. 
Aslında zaman çok çabuk geçer. Bugün biter, 
yeni bir gün başlar yarın olur ve ardından 
haftalar, aylar, yıllar geçer. Önemli olan o 

zamanı dolu dolu yaşamaktır. Boş yaşanmış 
yıllardan sonra insan arkasına bakıp hiç bir 
anı hatırlamıyorsa, hayata anlam katacak 
hiçbir şey yapmamışsa o zaman ne kadar 
boş yaşadığını anlar. Bu boş geçirilmiş zaman 
hiç yaşanmamış gibidir. Sonradan pişman 
olmamak için zamanımızı etkili ve kendimize 
değer katacak şekilde geçirmeliyiz.

Zamanı verimli kullanmak; amaçların, 
sorumlulukların, sosyal yaşamın bir arada 
yürütülebilecek şekilde planlanmasıdır. 
Zamanınızı verimli kullanmak için günlük 
işlerimizi önem sırasına göre listelemeyi  
planlama ise tek işe yoğunlaşıp, bir işi 
bir kerede bitirmeyi, gerektiğinde sonuca 
yönelik alternatif yollar denemeyebilmeyi 
ilke edinmeliyiz. Öte yandan da hayat 
alışkanlıklarımız arasında erken kalkmak, 
uykumuzu tam almak, sağlımızı korumak 
ve zihnimizde birkaç gün hatta hafta 
sonrasını planlamak önemlidir. Peki zaman 
verimli kullanılmadığında sonuçları neler 
olabilir? Zaman verimli kullanılmadığında; 
başarısızlık duygusuna, yoğun strese, 
bitkinlik ve öfkeye neden olabilmektedir.
 
Değerli öğrencilerim, başarılı olabilmek 
için zamanımız çok iyi  değerlendirmemiz 
gerekiyor. Dersleri çok iyi dinleyip, günlük 
tekrarları ve ödevlerimizi zamanında yapalım. 
Bol kitap okuyalım. Bu sayede zamanı en iyi 
şekilde değerlendirmiş oluruz. Tabii ki sonuç 
olarak da başarı ödülü kaçınılmaz olur. Güzel 
bir ara verdiğimiz bu hafta içinde sizin de 
tatilinizi boş vakitle geçirmemeniz dileğiyle 
sevgiler...

Ayten Bayır
Gr3 Sınıf Öğretmeni

ZAMAN YÖNETİMİ
iz insanlar hayattaki 
en değerli hazinenin 
zaman olduğunu 
zamanın belli bir 

süresini tükettikten sonra 



ATAM 
Atam seni çok seviyorum, 
Sana neler neler borçluyuz. 
Senin sayende yaşıyoruz Atam! 
Senin sayende okuyoruz Atam! 
Düşmanları sen kovdun, 
Sensiz mutluluk olmazdı güzel 
Atam! 
Mavi gözlerini, güzel gülüşünü 
Görmek için neler yapmazdım 
ki Atam! 
Şimdi sana söz veriyorum, 
Bizlere emanet ettiğin bu vatan, 
Hep aynı kalacak, 
Devrimlerin hep yaşayacak 
Atam!

Defne ÇAKAR 
SEVGİLİ ATAM 
Atam, canım Atam, 
Türkiye’yi düşmanlardan  
Sen kurtardın bizi, 
Sen olmasaydın bu dünyada 
olmazdık 
Bu al bayrak sensiz, 
Dalgalanmazdı göklerde, 
Bu Türkiye’yi yaşatan sensin, 
Sevgi dolu Atam! 
Seni görmek için neler 
vermezdim ki! 
Mavi gözlü, altın kalpli, Atam 
benim! 

Miray YEĞEN 
EY ATATÜRK’ÜM 
Senin sayende özgürüz, 
Sen olmasan neler olurdu neler! 
Sensiz dünya hayal edilemezdi 
ki! 
Sen hala kalbimdesin 
Atatürk’üm. 
Senin sayende düşmanlar 
yerden yere serildi. 
İyi ki sen varsın Atatürk’üm! 
Seni selamlamadan uçan kuşun 
yuvasını bozacağım, 
Atatürk’üm sen milletin 
yüreğisin! 
Seni sevmeyen vatandaşlara 
yazıklar olsun Atam! 
Sensiz hayat olmaz Atam! 
Ben seni hep yüreğimde 
saklarım Atam!

Kuzey Ali YALÇIN 

ATAM 
Atam siz bizim yurdumuzu 
Düşmanlardan kurtardın, 
Senin sayende bu alfabeye, 
kıyafetlere 
Yollar ve köprülerimize 
kavuştuk. 
Bayrağımızı kazandırdın, 
29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos 
Ve 19 Mayıs ı hayatımda hiç 
unutamam !

Emma LAHODA 

ATAM 
Savaşta yağmur kar demeden, 
Sıcak soğuk demeden, 
Savaştılar durmadan. 
İsmet İnönü ve arkadaşları 
Atatürk’le var olup, savaştılar. 
Atatürk kurtuluşumuz oldu. 
Onsuz Türkiye olmaz, 
Her 10 Kasım yüzlerce insanda, 
Bir hüzün var, bir hüzün!

Can GÜNGÖR 
ATATÜRK 
Kurtlar gibi   saldırdılar 
yurdumuza, 
Atatürk uyandı ve uyandırdı 
milleti 
Sonra bütün cesaretini topladı 
Kurtları kovdu yurdumuzdan

Cem Deniz DOĞAN

ATATÜRK 
Ah Atatürk’üm keşke 
ölmeseydin! 
Keşke şuan görse 
görebilseydim. 
Seni hala kalbimizde 
yaşatıyoruz. 
Seni ülkemizin önderi olarak 
görüyoruz. 
Seni görsem herhalde 
bayılırdım, 
En önemlisi senin yolundan 
gidiyoruz .

Eda BERENT

TEŞEKKÜR EDERİM ATAM 
Atatürk’üm, sen Cumhuriyeti 
ilan ettin, 
Sen kıyafet kanununu 
değiştirdin. 
Sen biz çocuklara  
23 Nisan’ı hediye ettin, 
Zaferimizi sen sağladın. 
Tüm İstanbul’a  
tüm Türkiye ye liderlik ettin. 
Bir 10 Kasım sabah dokuzu beş 
geçe, 
Gözlerini yumdun tüm 
Türkiye gözyaşları içinde 
Halbuki bilemezsin kalbimizi 
kazandın.

Ece AKSOY
 

KALBİMİZDESİN 
Annem, babam gibi severim 
seni, 
Tek milli kahramansın sen, 
Atam sana söylüyorum, sen 
olmasan da hep kalbimdesin, 
Türkiye’nin büyük kahramanı 
Atatürk 
Benim ülkemin kahramanısın. 
Renkli renkli parıldar gözlerin 
Keşke hayatta olsaydın 
Atatürk’üm.

Çınar DEDEOĞLU 
ATATÜRK SEVGİSİ 
O bizim Ata’mızdır, 
Milletin gururudur. 
Türk Ata’sıdır, Cumhuriyet 
Ata’sıdır. 
Tarihe adını yazdı. 
Demokrasi adamıydı, 
Milletçi ve ahlaklıydı, 
Türk kalbiydi, 
Türk sevgisiydi, 
O Türk başıydı, 
O bizim Ata’mızdır, 
O bizim gururumuzdur, 
O bir Türk kahramanıdır.

Halis Batuhan ŞAHİN
 
ATATÜRK 
Atam, güzel Atam! 
Bizi kurtardın sen, 
Sana çok şey borçluyuz Atam! 
Ataların Atası Sensin , 
Yıllardır seni seviyoruz ve 
anıyoruz. 
Sen olmasaydın biz olmazdık. 
Seni çok seviyoruz, Atatürk’üm. 
Doğduğun anda anneni 
etkiledin 
Asker olup bizi etkiledin, Atam!

Ada GÜRGEN 

CANIM ATATÜRK’ÜM 
Selanik’te dünyaya geldin, 
İyi ki doğdun Atam! 
Şimdi yaşamıyor olabilirsin ama 
Kalbimde yaşayacaksın. 
Savaşlarınla, İnkilaplarınla, 
yeniliklerinle 
Var oldun, iyi ki varsın canım 
Atam!

Derin TUZCUOĞLU

On Tuesday 12th November, we took 
Preschool to Ataturk House Museum in 
Şişli. We were escorted in and told the 

Museum rules 
by the staff. 
The children 
enjoyed 
learning 
about the way 
Ataturk lived 
in those days. 
They got to see 
his bedroom, 
his office, 
his pistol 
with bullets, 
grenades, his 
uniforms and 
his normal 
clothes.We 

saw scriptures of when he developed the 
Turkish language and the gifts he received from 
other countries, for example, he received a 

music cupboard 
from American 
President 
Roosevelt. 
It was nice to 
be able to show 
the children 
that Ataturk 
was also just a 
normal person 
like us but he 
made a name 
for himself by 
helping his 
country and 
working very 
hard. 

ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI ÇALIŞMALARIMIZ

ATATURK HOUSE MUSEUM TRIP


