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Hangi harf farklıdır?

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

Early childhood 
education is as the 
name says, best 
done early. Of 

course, there is no magic 
potion that will guaranty 
a life full of success. Research 
has shown that excellent preschool 
education provides the base for 
continued success throughout school 
and work years.
It may be surprising that the experiences 
of young children can impact how they 
perform later in life. However, these 
experiences impact largely on the 
participation at school and later in life. 
Children whose education is delayed 
early in life only have a small chance 
of catching up. The good news is that 
high-quality early years programs have 
a positive influence all over the world. 
Early childhood education programs 
are designed to build a foundation of 
essential social, emotional, physical 
and mental skills that are required for 
life. Teachers are trained to observe 
each child’s individual needs and 
provide activities to support continual 
development. Having an exciting 
preschool education gives children 
enthusiasm for learning through school 
and beyond.  
When at preschool one of the most 
important skills a child can learn is how 
to socialise. Whilst at preschool children 
socialise with other children, in a safe 

environment, outside of their family. 
When children are introduced to other 
children at an early age, it helps builder 
their self-confidence and overcome 
shyness. The longer socialisation is 
delayed, the greater the hindrance on 
social development. Building on from 
socialising and forming friendships, 
preschool children learn how to co-
operate. They are guided by teachers 
on how to share, co-operate, take turns 
and preserve. Another important part 
of socialising learnt in the early years is 
how to respect. This is not only limited 
to people, but also means respect of 
belongings and the environment.
The early years of a child’s life is a 
time their emotional development 
takes a step. Teachers work together 
with parents to develop resilience and 
manage their own emotions. An early 
years setting is an environment that 
is consistent, secure and fair. Teachers 
provide challenges for children which 
enable them to build coping mechanisms 
for the greater challenges that will face 
them later in life. 
Early year’s children have lively and 
imaginative minds. At preschool they 
are given the opportunity to explore 
new experiences, new friends and new 
environments. 

Katy ÇOBAN
Preschool Teacher

WHY EARLY CHILDHOOD EDUCATION IS IMPORTANT
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ÇOCUKLARIN HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ.

Okul öncesi dönem, çocuklar için 
keşif dönemidir. Bu dönemde 
çocuklar ilgilerini çeken her objeyle 
oynar ve yaratıcılıkta da sınır 

tanımazlar.
Resim çizmek çocukların en çok sevdiği 
aktivitelerden biri olmasının 
yanında onların iç dünyasını 
dışa yansıtmasının da en güzel 
yollarından biri. Çocukların 
ellerine bir kâğıt ve biraz 
boya verdiğinizde yaratıcı 
ve benzersiz çalışmalar 
çıkardıklarını görürüz. 
Çocukların hayal güçlerinin 
sınırları yoktur. Çocuklara yaratıcı 
özgürlük vermek, günümüz 
dünyasında kendine güven ve 
öz motivasyonlu öğrenme gibi 
değerli becerileri oluşturur. 
Tasarım odaklı düşünme, 
gözlem yapma, empati kurma 
ve problem çözme becerilerini 
geliştirmelerini destekler ve 
içlerindeki yaratıcı potansiyeli 

özgürce ortaya koyma imkânı verir.
Çocukların hayal güçlerini desteklemek 
önemlidir. Biz de derslerimizde çocukların 
yaratıcılıklarını keşfetmeye davet etmeyi 
ve onlara hayallerini gerçekleştirmeleri için 
onlara fırsatlar sunmayı önemsiyoruz. Onlara 

tasarım kavramını tanıtarak çeşitli tasarım 
disiplinleri hakkında fikir sahibi olmalarını, 
uygulama yöntemlerini kendi becerilerini 
keşfederek yetenekleri doğrultusunda 
deneyim kazanmalarını sağlamayı 
amaçlıyoruz. 

Bu amaçtan yola çıkarak 
sanat dersimizde çocuklar, 
yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini 
kullanarak çizdikleri renkli ve bir 
o kadar da eğlenceli çizimlerini 
kucaklayacakları gerçek bir 
oyuncağa dönüştürmenin 
mutluluğunu deneyimlediler. 
Benzersiz bakış açıları ve 
becerileriyle hayallerindeki 
oyuncağı çizdiler. Daha sonra da 
farklı tür kumaşlardan kendileri 
gibi özel, renkli ve eşsiz 
oyuncaklarını oluşturdular.
Biliyoruz ki, bir çocuğun 
hayallerindeki herhangi bir 
şeye, yine bir çocuktan başka 
hiç kimse dokunmayı başaramaz 
ve her çocuk özeldir.

ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞANÇAY ÖDÜLLERİ

Doğançay Müzesi’nin Türkiye’ de gelecek nesillerin eğitim, kültür 
ve sanat yönünden gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı 
sağlamak amacıyla bu yıl 16. sını gerçekleştirdiği  ’’Hayat’’ 

temalı resim yarışmasında okulumuz Gr8 Beren Karasu ve Gr6 
öğrencilerimizden Nisan Duru Demirarslan belirlenen sekiz ödülden 
ikisini aldılar. Gr8 Beren Karasu ’’ Şimdi Hayat, Covid 19’un Yolculuğu’’, 
Nisan Duru Demirarslan ise ’’Çiftlikte Hayat’’ adlı resimlerinde çocuklar, 
pandemi sürecinde pozitif çalışmalar ve düşünceler ortaya koymak 
amacıyla  ’’Hayat’’ temasını yorumladılar.

   Yarışmayı Ressam Süleyman Saim Tekcan, Doğançay Müzesi Yönetim 
Kurulu üyesi Oktay Duran, Küratör ve sanat eleştirmeni Beral Madra, 
Küratör M. Lütfi Şen, Küratör Vasıf Kortun’dan oluşan büyük jüri 
değerlendirdi.
06 Nisan Salı günü Doğançay Müzesi’nde ödül töreninde ödüllerini 
alan öğrencilerimizin resimleri müzede 20 Nisan tarihine kadar ziyaret 
edilebilir. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Matematik dersinde Geometrik Cisimler konusunu işledik. 
Geometrik cisimleri işlerken öncelikle cisimleri konuşturarak 
bilgiyi kendimiz şekillendirdik. Geometrik şekillerin 

özelliklerini, yüz, köşe ve ayrıt sayılarını belirledik. Konuları öğrenirken 
yaptığımız çalışmaları etkinlik olarak sunmaya karar verdik. Önce 
geometrik şekiller bularak sınıfımıza getirdik. Daha sonra kutuları renkli 
kartonlarla kapladık. Üzerlerine yüz, köşe ve ayrıt sayılarını yazdık.
Bütün geometrik cisimlerin açılımlarını çizdik. Her arkadaşımız bir geometrik 
şekil olarak sunum konularımızı belirledik. Ben silindir ve üçgen prizmayı 
canlandırdım. Arkadaşlarım da diğer geometrik şekilleri canlandırdılar. 
Sunum için çok heyecanlanmıştık. Daha sonra sunumlarımızı anasınıfı 
1.2.sınıf kardeşlerimize de sunduk. Sunum sonrası geometrik cisimler 
etkinlik kağıtlarını dağıttık. Kardeşlerimiz geometrik şekilleri boyadılar, 
çok mutlu oldular. Bu etkinliği biz de çok sevdik eğlendik ve mutlu olduk.

Gr3 Rüzgar Gündoğan

GEOMETRİK CİSİMLER KONUŞUYOR


