
L
et’s start with 
why creativity 
is important for 
children. Firstly, 

it builds self-confidence. 
When children build 
something using 
their own hands they feel a sense of 
achievement. Creativity also enhances 
problem solving skills. When painting 
and drawing children often get 
spontaneous ideas. As they continue to 
work on a project they make choices and 
understand how to make combinations. 
They learn to think ‘out of the box’ and 
how to be self-reliant. Whilst working 
with a variety of materials, children 
develop their fine motor skills. These 
skills are important for everyday skills 
such as eating with a knife and fork, tying 
shoe laces and writing. Concentration 
and focus skills can also be developed 
when children participate in creative 
activities such as painting and drawing. 
When working in a peaceful and calm 
environment they are able to focus, 
and the more often they practice this, 
the longer they are able to concentrate. 
Most importantly children have fun 
whilst being creative.

Now, what can we do to help children 
express their creativity? Open ended 
toys – toys where children have to 
use their imagination to build a game, 
such as, wooden blocks, Lego, animal 
figures and dress up clothes, are a great 

way of allowing children to be creative 
whilst doing wat children do best – play. 
Allowing children to be bored and not 
always giving them something to do 
allows them to be creative. It means they 
have to think for themselves and they 
start to look around the environment for 
what they could do. Maybe they could 
find a box to play in or a game or toy 
that they had forgotten about. Having 
limited screen and technology time – 
watching television or playing on an iPad 
also means that children find ways to 
entertain themselves differently. Reading 
books helps develop their imaginations. 
As they listen to a story, they visualise 
how the plot takes place. Giving children 
choices, for example, allowing them to 
decide what to wear – younger children 
can be given 2 or 3 choices – allows 
children to feel like their opinion is valued 
and give them confidence to make other 
choices. Having a range of craft supplies 
available for your child to take when they 
feel like doing some art allows children 
to not only use the supplies to create 
their own artwork, but also gives them 
opportunity to make a choice of when 
they use them during their playtime 
without having to ask and to wait for 
an adult to give them materials and 
breaking their concentration. 

Katherine Louise ÇOBAN
Preschool Teacher
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HOW TO SUPPORT CREATIVITY IN CHILDREN
23.12.2019 Pazartesi
08:40 Fen Bilimleri 2.Sınavı 
 (Gr45678)
11:00 İstanbul Erkek Lisesi (Gr8)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
24.12.2019 Salı
08:40  Mat.Uyg.Sınavı (Gr5678)
09:50 Yüzme (Gr4 )
12:15 Arter Müzesi “Çağdaş San. 
 Ser. Keşfi ve Atöl. Çalış.(Gr5)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
25.12.2019 Çarşamba
08:40 Nar Deneme Sınavı (Gr678)
09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis(Preschool)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
26.12.2019 Perşembe
09:50 Yazar Fisun ÇETİNEL söyleşi 
 ve imza etkinliği (Gr4567)
15:40	 İngilizce	Destek	Programı
27.12.2019 Cuma
11:00 Kostümlü Yılbaşı Kutlaması 
 (Sürmeli İstanbul oteli) 
 (Tüm Okul)

28.12.2019 Cumartesi
09:00	 Destek	Programı	(Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)

 GEÇEN HAFTANIN CEVABI  
Korfbol,	erkeklerle	kadınların	birlikte	
oynadıkları	tek	takım	sporudur.	Oyun	
basketbol ve hentbola benzer olsa da, 
belirgin	özelliklerle	onlardan	ayrılır.	

Oyunun	amacı,	topu	rakip	takımın	korf	
denilen,	sepete	benzer	yüksek	potasına	
atmaktır.	Korfbol	her	yaştaki	kadın	ve	

erkeklerin oynayabilecekleri bir spordur.

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ



TEBRİKLER ÖZGÜR DENİZ

KARDEŞİM OLUR MUSUN? GÖRDÜKLERİNE İNANMA!

Okulumuzun	 Gr1	 öğrencisi	 Özgür	
Deniz	 SARAÇLAR	 İstanbul	 İl	 birinciliği	
Sultangazi seçmelerinde 6/5 yaparak 

turnuvayı	ikincilikle	bitirdi.
Bizi	 gururlandıran	 ve	 mutlu	 eden	 öğrencimizi	
tebrik	ediyor,	İstanbul	yaş	birinciliği	finallerinde	
başarılarının	 daha	 büyükleri	 ile	 taçlanmasını	
diliyoruz.

Akıl	 sınırlarını	 zorlayan	
ve	 hep	 nasıl	 olduğu	
anlaşılmaya	 çalışılan	

gösterilerin	 temel	 anahtarı	
konumunda bulunan illüzyon 
bazıları	için	görsel	sanatların	bir	
dalı,	 bazıları	 içinse	 akıl	 almaz	
şovlarla	 şaşırtma	 becerisini	 en	
üst	seviyeye	taşımaktır.
Vortex	 Tünelinin	 yarattığı	
illüzyona	 kendinizi	 bırakmak	
için	 cesaretinizi	 topladığınızda,	
kendinizi bir anda dönen bir 
silindirin içerisinde buluyorsunuz. 
Adım	 atabilmek	 için	 uğraşırken	
aklınızı	 kaybedeceğinizi	
düşüneceksiniz.	 Üstelik	 bunu	
yaparken düz ve sabit bir 
platformun	üzerinde	olacaksınız!		
Tepetaklak	 odada	 inanılmaz	 bir	
şekilde	 ters	dönebilir,	 sonsuzluk	
odasında	 kendinizi	 sonsuzluğun	

kollarına	 bırakabilir,	 yer	 çekimi	
ve	 boyut	 kurallarına	 meydan	
okuyabilir	 ve	 kamera	 karşısında	
akla gelebilecek her pozu 
verebilirsiniz!
Hologram koleksiyonunu 
gezerken, her bir optik illüzyonu 
ve	 enstalasyonu	 yakından	
inceleme	 fırsatı	 bulduk.	 Her	 bir	
parça,	duyularımızla	algıladığımız	
dünyayla	 ilgili	 varsayımların	
çoğunlukla	 illüzyonlardan	 ibaret	
olduğunu	 çarpıcı	 ve	 eğlenceli	
bir	 şekilde	 anlatmak	 için	
tasarlanmış.
Eğlenceli	 ve	 büyüleyici	
numaralarla	 göz	 yanılsaması,	
algı,	 insan	 beyni	 ve	 bilim	
hakkında	yepyeni	bilgiler	edindik.		
Zorlayıcı	ancak	son	derece	keyifli	
akıl	 oyunlarıyla	 zamanın	 nasıl	
geçtiğini	anlamadık.

Geleneksel	okul	kardeşliği	
projesi	 kapsamında	 her	
yıl	 aramıza	 yeni	 katılan	

Prep	 ve	 Gr1	 öğrencilerimiz	
okuldaki	 ilk	 yıllarını,	 mezuniyeti	
beklenen	 ağabey	 ve	 ablalarına	
emanet	 olarak	 geçirirler.	 Açılış	
töreninde çiçeklerle büyük 
kardeşleri	 tarafından	 karşılanan	
miniklerimiz,	 tüm	 yıl	 boyunca	
farklı	 paylaşım	 etkinlikleri	
için	 programlı	 bir	 düzende	
büyük	 kardeşleriyle	 bir	 araya	
gelirler.	 Her	 ÖİK	 öğrencisi	 bir	
büyük	 ağabey	 veya	 ablasının	
gözetiminde	 başladığı	 okul	
hayatını,	 yine	 bir	 başka	 küçük	
kardeşini	 gözetip	 takip	 edeceği	
bir	yıl	ile	tamamlar.	

Bu	 koruyucu	 tavır	 ve	 sıcak	
ilişkiler	 tüm	 yaş	 gruplarında	
kendini gösteren bir sevgi dilinin 
konuşulmasına	 temel	 oluşturur.	
Tüm	 okul	 öğrencileri	 büyük	
bir	 ailenin	 parçası	 olduğunu	
hisseder,	 ileriki	 yaşamlarında	da	
birbirleriyle	 ilişkilerinde	bu	sevgi	
ve	saygı	tavrını	korurlar.

Bu	 proje	 kapsamında	 yaklaşan	
yeni	 yıl	 öncesinde	 okulumuz	
Anaokulu	ve	Gr1	öğrencileri	okul	
ağabey	 ve	 ablaları	 ile	 beraber	
yeni	yıl	üzerine	konuşarak,	tebrik	
kartı	 hazırladılar.	 Birbirinden	
güzel	 çalışmalarla	 sonuçlanan	
etkinlik,	 yaklaşan	 yeni	 yılın	
heyecanını	 öğrencilerimizle	
hissetmemizi	sağladı.

DURMA! RİTİM TUT!

Yaşadığımız	 deneyimler	 heyecan	
vericidir. Biz de anaokulu 
öğrencilerimizle,	 kendi	

enstrumanlarımızı	 yapmanın	 heyacanını	
yaşadık.
Rulo,	 boncuk,	 renkli	 kağıt	 ve	 eva	 gibi	 atık	
malzeleri	 kullanarak,	 kendi	 marakaslarımızı	
tasarladık.	 Tüm	 öğrencilerimiz,	 hayal	
güçlerinde	 oluşturdukları	 görüntüleri,	 kendi	

enstrumanlarına	 yansıttılar.	 Sonrasında,	
hep	 birlikte	 belirli	 ritim	 kalıpları	 kullanarak,	
marakaslarımızın	 seslerini	 kontrol	 ettik.	
Kullanılan	malzemenin	az	veya	çok	olmasının,	
marakastan	 	 	 	 	 çıkan	 sesi	 nasıl	 etkilediğini	
gözlemledik.
Etkinlik	sonunda,	çocuklarımızın	gözlerindeki	
pırıltı,	bizim	için	en	büyük	mutluluktu.
Ritim	ahenktir,	uyumdur.	Durma!	Ritim	tut!


