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Genç Liderler Ödüllerini Aldı
Bursa Koza Lions Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gül LİMAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri
tarafından IB programındaki yedi öğrencimize “Genç Liderler Altın Hizmet Ödülü” verildi.
Öğrencilerimizden Nazlı ALTUNBULAK, Yasemin KINAV, Anıl ARAS, Mert YILDIZ, Meriç KILIÇ, İdilsu TARAKÇI ve
Sibel YAŞAR 2012‐2013 eğitim‐öğretim yılında Bursa Koza Lions Kulübü ile beraber yürütmüş oldukları başarılı
çalışmalardan dolayı bu ödülü almaya hak kazandılar. Öğrencilerimiz IB programı kapsamında bulunan CAS
etkinlikleri çerçevesinde yapmış oldukları başarılı sosyal sorumluluk çalışmaları sayesinde hem kendi kişisel
gelişimlerine katkıda bulundular hem de beraber çalıştıkları kişilerin hayatlarında farkındalık yaratmış oldular.

“Genç Liderler Altın Hizmet Ödülü”nü alan öğrencilerimizi kutlayan TED Bursa Koleji Lise Müdürü Sayın Sami
SARIOĞLU, Lions Kulüpleri ile ortak aktiviteler gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öğrencilerimize
kazandırdıkları ve okulumuza değerli katkılarından dolayı Bursa Koza Lions Kulübü üyelerine Lise Müdürümüz
Sayın Sami SARIOĞLU ve IB Koordinatörümüz Sayın Ebru BEKİL tarafından teşekkür belgeleri verildi.
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Mini Mini
Birlerimizin
Düşle‐Yap
Heyecanı
Minik birlerimiz okula başladılar ve düşle‐yap
dersiyle birlikte düşlemenin heyecan verici
dünyasına katıldılar. Yeni ve ilginç malzemelerle
kullanan miniklerimiz, sınırsız hayal güçleriyle
özgün ürünler oluşturdular.

Yaratıcı
Tasarımlar
Çocuklarımızı ilginç ve yaratıcı tasarımlarla
tanıştırmayı, onların hayal güçlerini, tasarlama
becerilerini geliştirmelerini amaçlayan yaratıcı
tasarımlar kulübümüz bu hafta faaliyetlerine
başladı. Ve ilk haftadan basit malzemeleri
bambaşka ürünlere dönüştüren öğrencilerimizin
mutluluğu görülmeye değerdi.
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Okul Olgunluğu Nedir?
Okul olgunluğu çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını belirleyen bir kavramdır. Okul olgunluğu zihinsel, bedensel,
duygusal, sosyal ve dil gelişimi gibi çeşitli yönlerden hazır olmayı gerektirir.
1.

















Sınıfa Başlayacak Olan Çocukların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler
Sırasını bekleyebilme, sabır gösterebilme
Teneffüslerde kendisini koruyabilme, dengeli hareket edebilme
Dikkat süresi yeterince uzun olmalı
Özbakım becerilerini kazanmış olmalı
Kendi temizliğini yapabilme
Kendi sorumluluğunu taşıma
Aileden ve evden kolay ayrılabilme
Öğretmen ile iletişim kurabilme
Öğretmenin verdiği yönergelere uyabilme
Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim becerisine sahip olabilme
Okul Günlerinde Ailelere Düşen Görevler Nelerdir?
Okuldan geldikten sonraki zamanını daha verimli bir şekilde geçirmek için planınızı beraber hazırlayın.
Bu planda ders dışı etkinliklere de yer verin.
Çalışmanın sonunda neler çalışıldığı ile ilgili olarak son tekrara yer verin.
1.sınıf öğrencileri için 20 dakika çalışmadan sonra 10 dakika ara vermek gerekir.
Verilen ödevleri tek başına yapmasını destekleyin, sizler sadece rehberlik yaparak ona destek olabilirsiniz.

Uyum zorluğu yaşayan öğrencilerin bir kısmı ilk günden itibaren kaygılıdır, okula gitmek okula gittiğinde annesini
bırakmak istemez, sınıfa girmekte zorluk yaşar ve ağlama tepkisi gösterirler. Bazı çocuklarda ise başta sorun
olmadan başlar fakat birkaç gün sonra okula gitmek İstemediğini belirten ifadeler, karın ağrısı, mide bulantısı gibi
fiziksel tepkiler görülebilir
















Çocuklar İçin Kaygı Yaratabilecek Düşünceler
Anne – babasından ve alıştığı ortamdan ayrı kalma endişesi,
Okul içinde kaybolma ve ya unutulma endişesi,
Sınıf ortamında kendisiyle ilgilenilmeyeceği, fark edilmeyeceği düşüncesi,
Ders süresinin uzun gelmesi, oynamak istemesi,
Kuralları anlama ve uygulamada zorluk çekeceği düşüncesi,
Başarısızlık endişesi,
Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacağı endişesi,
İstediği kadar özgür olamama.
Çocuğunuza Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?
Öncelikle siz hazır olun.
Çocuğunuzun okula dönmesi konusunda ısrar edin.
Çocuğunuzun akranları ile zaman geçirmesine yardımcı olun.
Tutarlı olun.
Vedalaşmayı uzun sürdürmeyin.
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