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OKUMA SEVİNCİ
     Okula bu yıl başladık. Hep�m�z çok heyecanlıyız. B�raz da 
telaşlı ve kaygılı. İnsanı, d�ğer canlılardan farklı kılan en 
öneml� özell�k, yen� deney�mler yaşayab�lmes� yan� her an 
öğrenmes� ve öğrend�kler�n�n b�l�nc�nde olmasıdır. 
     B�z�m �ç�n öğrenme yaşam demekt�r. B�z�, sonuca 
ulaştıracak olanın sah�p olduklarımız değ�l,  sah�p 
olduklarımızı en �y� şek�lde kullanmak olduğudur. Bunu 
başarmak �ç�n �se öğretmenler�m�z b�ze hayatımızı 
düzenlemem�z�, zamanı planlamamızı, s�steml� çalışmamızı 
öğretmeye çalışmaktadırlar. İşte bunlar �ç�n aldık kurşun 
kalemler� el�m�ze, açtık defterler� önümüze ve başladık hayatı 
anlamlı b�r bütün hal�ne get�rmek �ç�n çalışmalara. Bütün 
bunlar �ç�n hep�m�z çok �stekl� ve kararlıyız. Bu kararlılığımız 
sonuçlarını verd� ve hep�m�z okuma, yazmayı öğrend�k. Bunu 
da okulumuzda pasta keserek, hed�yeler�m�z� alarak kutladık. 
Okulumuzu çok sev�yoruz. Emeğ� geçen herkese teşekkür 
ed�yoruz. 
             1.Sını�ar 

Yapılandırmacı yaklaşımın en gözde 
yöntemler�nden b�r�, dramat�zasyon…
   Çocuklarda empat� yeteneğ�n�, eleşt�rel düşüneb�lmey�, 
grupla �ş b�rl�ğ� �ç�nde çalışab�lmey�, duyu organlarını etk�n 
b�r şek�lde kullanarak kend�n� �fade edeb�lme becer�s�n� 
gel�şt�r�yor. 4-B sınıfı Türkçe ders�n� dramat�zasyon 
yöntem�yle �şleyerek hem çocukların gel�ş�m�n� b�r adım 
�ler�ye taşıdı hem de çok eğlend�.  

Sp�r�t of the Week 
    İng�l�zce bölümü tarafından karne haftası düzenlenen 
“Sp�r�t of the Week” etk�nl�ğ� öğrenc�ler�m�zde merak 
uyandırdı. Her gün �ç�n bel�rlenen temaya uygun g�y�nen 
öğrenc�ler�m�z arkadaşlarıyla paylaşımda bulundular ve 
İng�l�zcey� günlük hayata taşıdılar. 

Öğrenc�ler�m�z� Kutluyoruz
      3 Ocak Mers�n'�n Kurtuluşu ve Mers�n B�r�nc�l�ğ� Satranç 
Turnuvasına katılan tüm öğrenc�ler�m�z� kutluyor, 
başarılarının devamını d�l�yoruz. 

Okul Aile Birliğimize karne 
günü için öğrencilerimize 

hazırladıkları anlamlı hediye 
için teşekkür ederiz.  
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Res�taller�m�zden

      2016-2017 eğ�t�m öğret�m yılı 1. Dönem res�taller�m�z� 
gerçekleşt�rd�k. Çocuklarımızın emekler�ne sağlık d�yor, 
başarılarının devamını d�l�yoruz. 2. dönem res�taller� �ç�n 
çalışmalar başlasın…

Müz�k Kulübü Çalışmalarımızdan
    Müz�k kulübü çalışmalarımız p�yano, g�tar, keman 
dallarında devam ed�yor. Sene sonunda çalışmalarımızı 
serg�leyeceğ�m�z konser�m�ze herkes davetl�d�r. 

  “Asla çocuğunuzun yapab�leceğ� b�r şey� O'nun yer�ne 
yapmayın.  'Bağımlı' çocuk 'talep eden' çocuktur. B�r 
çocuğun sorumluluk b�l�nc�n�n olmaması sadece b�z 
O'na sorumluluk vermezsek mümkündür.”
 
    Çocuklarınıza sorumluluk ver�n. Ama bunlar göstermel�k 
sorumluluklar olmasın. Gerçekten yaptığı �ş�n �şe yaradığını, 
fark yarattığını anlasın. Yapab�leceğ� �şler� O'nun yer�ne 
yapmayın, bırakın öğrens�n; yaşamayı, yapab�lmey�, 
başarmayı, başarmanın verd�ğ� hazzı öğrens�n. Hem 
ayaklarının üzer�nde durab�lmey�, hem de yapab�ld�kler�, 
becereb�ld�kler�yle planlar yapmayı, hayaller kurmayı 
öğrens�n, �dealler�n� bel�rles�n.
Unutmayın; her şey� s�z yaparsanız, kend�n�ze bağımlı 
çocuklar yet�şt�r�rs�n�z. Bağımlı değ�l, bağlı çocuklar 
yet�şt�r�n. Sevg�yle bağlı, güvenle bağlı çocuklar.

Çocuklarınıza vereb�leceğ�n�z sorumluluklar;  
 
(2-4 Yaş)
.Oyuncaklarını toplamak
·K�taplarını düzenlemek
·B�tk�lere su vermek
·Banyodan önce kıyafetler�n� çıkarmak
·D�şler�n� fırçalamak (yet�şk�n denet�m�nde)
·El�n�z�, yüzünü yıkamak

5-7 Yaş
·Yukarıdak�ler�n heps� ve
·Yatağını toplamak
·Sofra kurmaya ve toplamaya yardım etmek
·Evc�l hayvanını beslemek
·K�rl�ler�n� k�rl� sepet�ne atmak
·Market alışver�ş�n� yerleşt�rmeye yardım etmek
·Kend� kend�ne soyunmak, g�y�nmek

8-10 Yaş
·Yukarıdak�ler�n heps� ve
·K�ş�sel bakımını yapab�lmek
·Ev tem�zl�ğ�ne yardımcı olmak
·Yemek yapmaya yardım etmek
·Bulaşık mak�nes�n� doldurmak ve boşaltmak
·Tem�z çamaşırları toplamak
·Evc�l hayvanını gezd�rmek
·Kahvaltı hazırlamak
·Çöpü çıkartmak

Gençler
·Yukarıdak�ler�n heps� ve
·Arabayı yıkamak (harçlık karşılığında da yaptırılab�l�r)
·Ev� tem�zlemek
·Çamaşırları mak�neye atmak, toplamak
·Ütü yapmak
·Yemek yapmak 

                                                               OKUL PSİKOLOĞU 
                                                                     NİL KARTAL
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Sevg�l� Öğrenc�ler�m�z,

      B�r dönem� daha tamamladık. B�raz d�nlenme vakt� geld�. Elbette karneler emekler�n�z� 
gösteren b�rer karşılıktır ancak başarı ya da başarısızlığın en öneml� ve tek gösterges� 
değ�ld�r. Unutmayalım, başarılı olmak kadar "değerl� b�r�" olmak da çok öneml�d�r. 
Çalışan herkes�n yorulduğu, d�nlenmeye �ht�yaç duyduğu b�r zaman vardır. Ş�md� s�z�n �ç�n 
de tat�l vakt�. B�raz da üzülerek söylemel�y�m k� maalesef günümüzde öğrenc�ler�m�z�n 
aklına "tat�l" den�nce �nternet, b�lg�sayar oyunu, tv, cep telefonu g�b� teknoloj�k 'sıkıntı 
g�der�c�ler' gel�yor. S�z bu konuda b�r farklılık yaratab�l�rs�n�z. İy� b�r planla �şe başlayın,  
eğer planlanmazsa tat�l�n�z "boş geçen zamanlar" hal�n� alab�l�r. Tab�� k� eğlences�z tat�l 
olmaz, ama eğlen�rken gel�şeceğ�n�z pek çok uğraş bulab�l�rs�n�z. Örneğ�n; okuduğunuz 
k�tabın resm�n� yapın,  müz�k l�steler� oluşturun, s�nemaya t�yatroya g�d�n, spor yapın, 
arkadaşlarınızla b�r araya gel�n. İy� arkadaşlıklar ve onlarla yapılan her türlü çalışma 
eğlencel� geçen b�r yarıyıl tat�l anısı olacaktır… 
    Son olarak b�r hatırlatma yapmak �st�yorum. B�lg� b�r�k�m� b�r süreçt�r. Var olan bu 
b�r�k�m�n�z� aksatmamak �ç�n konularınızın tekrarına kısa da olsa zaman ayırmaya çalışın. 
Çok çok k�tap okuyun… 
İk� hafta sonra tekrar sağlıklı ve mutlu b�r şek�lde görüşmek d�leğ�yle. Hep�n�ze �y� tat�ller.
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2. Dönem 6 Şubat 2017 Pazartes� Günü Başlayacaktır. 


