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Herkesin Bir İşi Var
Benim İşim Oyun Oynamak
Okul öncesi dönemi olarak bilinen 0‐6 yaş dönemi
çocukların temel bilgi beceri ve bir takım
alışkanlıklarının kazanıldığı bir dönemdir. Bu
dönemde çocukların büyük bir kısmı zihinsel,
duygusal,
sosyal
ve
bedensel
gelişimini
tamamlamaktadır. Bu yüzden çocukların bu
dönemde alacakları eğitim çok önemlidir. Çünkü 0‐
6 yaş döneminde çocuğun öğrenme yetisinin en
yoğun olduğu, zihinsel yeteneklerinin en hızlı
geliştiği süreçtir. Tam bu aşamada okul öncesi
eğitimin çocuğa sağladığı yararlar oldukça fazladır.
Çocuklar bu dönemde yaşama becerilerini oyunla öğrenirler. Yetişkinlerin bir işi olduğu gibi çocukların işi ise oyun
oynamaktır. Çocukların bu oyun ihtiyacını yaşıtları ile işbirliğini geliştirebilmesi, paylaşmayı öğrenmesi, kendi
haklarını koruyabilmeyi öğrenebileceği en iyi yer anaokuludur. Anaokullarında verilen temel eğitimlerden biri de
çocuğa sorumluluklar vermek ve onu yüreklendirip
kendine
olan
güven
duygusunun
gelişmesini
sağlamaktadır. Aynı zamanda çocuk akranları ile ilişki
kurarak hayat boyu kullanabilecekleri deneyimleri yine
anaokulunda yaşıtları ile oyun oynayarak kazanır. Böylece
başkalarının hakkına saygı duyma ve kendi haklarına
sahip çıkma becerisini öğrenirler. Bunların yanı sıra
çocukların bedensel, sosyal, zihinsel ve duygusal
gelişimlerine yönelik birçok faaliyetlerinin yapıldığı bir
ortamdır. Örneğin; fiziksel olarak makas kullanma,
yapıştırma, resim yapma, parmak boyası gibi faaliyetler
ile ince motor becerileri gelişirken, koşma, zıplama,
fırlatma gibi faaliyetlerle de kaba motor becerileri
gelişmektedir. Böylece çocuk sosyalleşme sürecinin ilk
adımlarını atarak dış dünyaya açılmış olur. Okul öncesi
dönemi çocuğunun anne çalışıyor olsa da olmasa da
anaokuluna gitmesi çocuğun gelecek yaşamında ve okul
yaşantısı boyunca da daha başarılı bir birey olabilmesi
için önemli bir yer tutar.

Psikolog Sena YILDIRIM

2

TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ

2013/2014 ‐ SAYI: 9

Sağlıklı Bir Toplum İçin Kan Verin
Kızılay Kan Bağış Merkezi ve okulumuz işbirliği ile her yıl düzenlediğimiz kan bağışı kampanyası ve etkinliği bu yıl
20 Kasım Çarşamba günü 10.00‐17.00 saatleri arasında okulumuzda gerçekleştirilmiştir. Bursa’da kan bağışının
resmi olarak yapılabildiği tek kurum olan Kızılay Kan Merkezi, bütün hastaların ve hastanelerin kan ihtiyaçlarını
karşıladığı için, halkımızın desteğine en üst düzeyde ihtiyaç duyan bir kurumdur.
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Satrançta Başarı
16‐17 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kongre ve Kültür merkezinde
iki gün süren satranç turnuvası sonucunda 3. sınıf öğrencilerinden
Evrağ Güner 3.lük kupasını almaya hak kazanmıştır.
Kızımızı bu başarısından dolayı tebrik eder başarılarının devamını
dileriz.

Yüzmede
Başarılı
Sonuçlar
10 Kasım 2013 tarihinde Atatürk Kapalı Spor
Salonu'nda yapılan "Atatürk'ü Anma Yüzme
Yarışları"nda öğrencilerimiz başarılı sonuçlar
elde etmişlerdir.
Öğrencilerimizi ve antrenörlerimizi
başarılarının devamını dileriz.

kutlar
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4.Sınıflara Görsel Sanatlar Dersi
Öğretmeni Müge TUMBA tarafından
Salvador Dali'nin yaşamının ve
eserlerinin anlatıldığı sunumu yapıldı.
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