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23 Nisan, 19 Mayıs derken Ramazan Bayramınıda evde yaşadık.
4-5 ay önce birileri çıkıp söylese, hiç kimse inanmazdı... Yarının 
ne olacağını, bugünden bilebilmenin, astroloji, falcılık ötesi 
olduğunu bir kez daha yaşadık... ANI YAŞA...GÜNÜ YAŞA... 
Yaşadıklarımız bize olanla mutlu olabilmeyi, sabırın değerini, 
ülkemiz ve vatandaşlar için açıklanan tedbir kurallarına uymanın, 
gerçek VATANDAŞLIK olduğunu hatırlattı.

Bu sayımızı elinize aldığınızda, hepimiz “yeni normal hayatımızın” 
başlangıcına adım atmış olacağız... Umutlu, dikkatli, çevreni, 
ülkeni, dünyayı daha çok benimsememiz gereken YENİ 
SORUMLULUKLAR İLE ARTAN YAŞANTIMIZA...

Ne gerginlik, ne korku ... Endişenin hiç yerinin olmadığı, 
SORUMLULUKLARIMIZ, tedbirleri iyi bilen, uygulayan ve 
çevremize KALBEN UMUT AŞILAMAMIZ GEREKEN, belki 
de alıştıkça daha keyifli bir hayat.

Bir çoğumuzun zaten uyguladığı, HİJYENİ OLMAZ ise 
OLMAZI olarak birinciliğe alan, SU KULLANIMINA,  
ÇEVRE TEMİZLİĞİNE hem dikkat veren, hemde çevremiz 
ile sohbet konusu yaparak, gelişmesine DESTEK VEREN bir 
yaşam yeni hayatımız...

Biz DCA olarak, daha pandeminin “P” si yok iken her iki haftada 
bir okulumuzu dezenfekte ettiriyorduk. Virüsün Çin de başladığı 
hafta, dünyaya yayılması konu bile değil iken, okul girişimizde, 
gelişler ve gidişlerde kullanmak üzere 40C “çocuk kolonyaları” 
kullanmaya başlamıştık.

Bugün, okul içi havalandırma sistemimiz, çevreye örnek 
gösterilecek bir şekilde, “sertifikalı”... Mekan içi temiz hava, 
%80’nin altına indiği anda, otomatik olarak, dışarıdan temiz 
hava, oksijen basan, çağın en gelişmiş sistemi...

Yine de, eğitime bizlerden önce başlayan, Almanya, Norveç, 
Danimarka, Avusturya gibi ülkelerin, açık havayı daha da fazla 
kullandığını görüyoruz. Almanyanın hemen uyguladığı, “ana 
okulu ve kreşler yeni dönem koruma tedbirlerini” hemen 
inceledik ve uyguluyoruz... daha neleri geliştirebiliriz diyerek. 
Sizlerde uygulamamızda bu tedbirleri bulabileceksiniz...

Amaç insan sağlığı,güvenliği, daha da ötesi, ÇOCUK SAĞLIĞI...
Tüm tedbirlerimizi web sayfamızdan ve uygulamamızdan 
inceleyebilir, görüşlerinizi, sorularınızı paylaşabilirsiniz... 

GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİ için SPORUN olmaz 
ise olmaz olduğu... gereksiz gerginliklerimizi azaltıp, GÜÇLÜ 
bir RUH YAPISININ, motivasyonun, kalbimize iyi gelecek 
YARDIMLAŞMANIN, iyi UYKU DÜZENİNİN bizler için ne 
kadar önemli olduğunu gördük, yaşadık, yaşıyoruz...

Dikkati, anlayışı, İYİLİĞİ her yere BULAŞTIRMALIYIZ...

Okulumuzda, yeni nesil sınıflar, her gün değerini artırdığımız 
EĞİTİM SİSTEMİMİZ, gününe SPORU katarak yaşamayı, 
hayatının alışkanlığı haline gelen miniklerimiz için SPOR 
PROGRAMIMIZ, yabancı dil öğrenimi için uluslararası 
partnerler ile ortak çalışmalarımız, OXFORD gibi bir dünya 
markası ile olan beraberliğimiz... İNNOVATİF, GELİŞEN 
DÜNYADA yerimizi daha da belirginleştirecek yeniliklerimiz, 
DÜN de önceliğimiz idi, YARINDA ÖNCELİĞİMİZ olacak...

YAZ OKULLARIMIZ, evlerinize ulaşan yayınlarımız, YouTube 
videolarımız, ve 2020-21 eğitim yılı programımız... Hepsine; 
online, uygulamalarımız, web sayfamız ve call center kanalları ile 
ulaşabilirsiniz...

HEP BERABER, ELELE DAHA DA İYİYE ULAŞABİLMEK 
İÇİN EMEK VERİYOR, TÜM EKİBİMİZ, AİLEMİZ İLE 
DURMAKSIZIN ÜRETİYORUZ...

Kalın Sevgi ile, 

Dünya Çocuk Akademisi Maslak

Sevgili Velilerimiz, Değerli Aileler, 

www.dcamaslak.com
@dcamaslak

Aslında yaşam aynı yaşam,
birlikte bu zor günlerde O’na 

hep beraber sahip çıkmamızı hatırlattı.
Senin, benim değil ortak hepimizin YAŞAMINA...

İngilizce ve spor ile yazın mutluluk, eğlence ve
dil gelişimi ile hep beraber olmak için... 

iletisim@dcamaslak.com
0850 303 0 328

Okulumuza gelip yeniliklerimizi görerek veya 
görüntülü görüşmelerimiz (zoom/skype) ile
2020-2021 kayıtlarımız başlamıştır.
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Sinem, Bircan ve Tuğçe Öğretmenlerimizin size bu hafta çok güzel bir oyun 
önerisi var. 

Sevgili velilerimiz sizlerin ve çocuklarımızın oynayabileceği bir duyusal 
oyun örneği hazırladık. Peki duyusal oyun nedir ? Kısaca bahsedip oyunun 
detaylarına geçelim. 

Duyusal oyunlar bir beceri oyunu değildir 
Çocuklarımızın duyularını harekete geçirerek, merak duygularını keşfederek 
geliştirmeleri için hazırlanmış oyunlardır. Duyusal oyunların çocukların dikkat 
etme ve odaklanma, dil ve konuşma, sosyalleşme, sesleri, görselleri dokuları 
ayırt etme, sağlıklı ilişkiler kurmayı sağlar. 

Duyusal oyunlar kullanılan malzemelerin dokusu ve çocukların duyularını 
geliştirmek için günlük yaşantımızda elimizde olan her şeyle oynanabilen 
oyunlardır.

Mesela toprak, un, su, makarna, pirinç, tuz, şeker, çay, traş köpüğü, jel vs ile 
duyusal oyun yaratabiliriz.

Bu sayede çocuklarımız sesleri-görselleri-dokuları ayırt etmeye başlar.
İnce-kaba motor gelişimini destekler ve vücut farkındalığı oluşturur.
Keşfetmenin en oyun halidir. 

Biz okulumuzda çocuklarımızla aşağıdaki etkinlikleri yapıyoruz. 
• Koku duyu masası (lavanta, nane, kahve, kekik vs)
• Dokunma duyu masası (şeker, renkli ponponlar, lego, pamuk, 

tül, kabuk, taş)
• Tat alma masası (limon, şeker, tuz, karabiber, yoğurt, tarçın 

vs)
• Duyma duyu masası (ziller, müzik aletleri ve ses çıkaran her 

şey) örneğin; bir pet şişeye barbunya, mercimek, mısır vb. 
baklagilleri koyup sallama da çakabilecek sesler de dahildir.

Duyusal oyunlar 1 yaştan başlayıp 5 yaşa kadar öğreticiliğini ve 
eğlencesini hiç kaybetmez ve bu yaş aralığındaki çocuklara her 
yıl daha fazla duyusal farkındalık katar.

Biz bu hafta size renkli balonlarda değişik sertlikte duyusal 
oyunlar hazırladık. Çocuğunuz birlikte evinizde kaç farklı 
duyusal oyun malzemeniz var ise o sayıda balon alıp içlerini 
doldurmalısınız. Doldururken çocuğunuzla beraber kokusu 
nasıl? Sert mi? Yumuşak mı? Tırtıklı mı? gibi sorular sorarak 
doldurun. Daha sonrasında balonları bir torbanın içine koyun 

ve çocuğunuz içlerinden bir tanesini seçip içindekini malzemeyi dokunarak 
bulmaya çalışsın. Oyunu bu şekilde devam ettirebilir yada farklı bir duyusal 
oyunla devam edebilirsiniz. Mesela çocuğunuzun gözlerini kapatıp bir kap 
içine farklı malzemeler koyarak, çocuğun tadarak, koklayarak, elleyerek 
malzemeleri bulmaya çalışabilir. 
Önemli olan çok vakit oyun oynamak değil, çocuğa verimli ve katkıda 
bulunabilecek bir oyunla zaman geçirmektir. Biliyoruz ki oyun çocuğun işi ve 
hayatıdır. Çocuklarımızın gelişimleri için bol bol oyunlar oynamalı, zamanını 
verimli geçirmeli ve enerjilerini atmalıdır. Oyun etkinliklerinden çocuğun haz 
alması ve eğlenmesi çok önemlidir. Şimdiden hazırladığımız oyunu oynayacak 
çocuklarımıza bol eğlenceler.

BİRCAN TAŞCI
Dünya Çocuk Akademisi
Oyun Grubu Sorumlusu

TUĞÇE ÜSTEK
Dünya Çocuk Akademisi
Takım Asistanı

SİNEM ALBAYRAK
Dünya Çocuk Akademisi
Takım Kaptanı
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Merhaba Sevgili Veliler;

Sizlere 2 yaş çocuklarımızın gelişiminden bahsedeceğim. 2 yaşındaki 
çocukların yetişkine bağımlılıkları azalmaya başlar, el ayak becerileri 
gelişir, yürür koşar, bir yerden bir yere eşya taşır, konuşmada ve 
iletişim becerilerinde büyük bir gelişme görülür. Bu dönem de “Bu 
ne?” soruları belirir, nesneleri isimlendirme ile dil gelişiminde ilerleme 
olur, taklit yoluyla öğrenme hızlanır. Gücünü ve becerilerini gösterme 
isteği, özgürleşme çabası fark edilir. Gördüklerini, el sürdükleri cisimleri 
sorgulamaya başlarlar ve hareket kabiliyetlerinde de hızlı bir artış olmaktadır. 
Alanlarına kimi zaman sığmayabilirler, bu süreçte çocuklarımıza ne öğretirsek, 
neyin eğitimini verirsek onu çabucak öğrenirler ve bilgiyi alıp özümsemede 
çok hızlıdırlar bundan dolayı inanılmaz güzel bir yaştır. 

Sizlere birkaç öneri de bulunacağım. 
• Çocuklarımıza renkli kalemler resim kağıtları vererek resim yapmasını 

destekleyin. 
• Müzik eşliğinde dans etmesi için teşvik edin hızlı müzikle hızlı dans 

ederek hızlı sözcüğünü kullanın müziği yavaşlatıp yavaş hareket ederek 
yavaş kullanıp böylelikle oyun içinde kendiliğinden kavram öğrenmesini 
sağlamış olursunuz. 

• Evdeki malzemler ile oyunlar kurup oynayın.
• Farklı eşyalar ve nesneler ile baskı çalışması yapın.
• Mutfağa girip eğlenceli hamur işleri, meyve suları, bezelye-barbunya 

ayıklama gibi basit hem de çocuğunuzla keyifli vakit geçirebileceğiniz 
etkinlikler hazırlayın.Önemli olan çok oyuncak ve eşya değildir. Önemli 
olan sizlerin çocuklarınızla geçirdiğiniz vakitten çocuklarınızın da sizlerle 
geçirdiği zamandan keyif almasıdır.

2 yaş çocuklarının hayal gücü sınırsızdır. Çocuklarımızın hayal dünyaları 
bizlerin tahminlerinden daha da geniştir. Bize burada düşen görev çocukların 
hayal dünyalarını destekleyerek, duygu ve düşüncelerini oyun yolu ile ifade 
etmelerine fırsat vermektir. Eflatun da dediği gibi “Çocuk oyunla büyümelidir.” 
Hayatınızda oyunun hep var olması temennisiyle sevgi ile kalın en kısa 
zamanda görüşmek dileğiyle. 

SÜNDÜS YİĞİT
Dünya Çocuk Akademisi
Takım Kaptanı



10 11

Çocuklarla Voleybol

Spor yapan insan, çevik ve ahlaklı olur. Kendisini tanıdığı gibi başka 
insanların hak ve özgürlüklerine de saygı gösterir. Doğru kararlar 
alarak kendisi ile birlikte topluma da faydası dokunur. Sağlıklarına 
ulaşırlar ve kolay kolay hastalanmazlar. Sağlıklı vücuda kavuşmak için 
günlük yapılacak spor kan akışını düzene sokarak insanların sağlıklı 
kararlar almasına yardımcı olur. Spor aktif, üretken ve güzel bir yaşam 
için gerekli olarak görülmektedir. Sporun her insanın hayatında yemek 
yemek su içmek gibi düzenli bir yere sahip olması gerekmektir ve voleybolda 
bunlardan biridir. 

Voleybolun çocuklar üzerinde fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri 
bulunmaktadır. Voleybol fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte vücudun 
esneklik kazanmasına yardımcı olur. Fiziksel anlamda uzun kas olarak tabir 
ettiğimiz esnek vücut yapısına ihtiyaç duyduğumuz için, voleybol oynayan 
çocuklarımızın vücut şekli de bu esnek form doğrultusunda gelişir. Voleybolda 
diğer spor branşlarına göre vücut yapısı çok gelişmiş olmak zorunda değildir. 
Voleybolda vücudun bütün bölgeleri ve kasları kullanıldığı için vücut formu 
yüzmedeki gibi koordineli ve dengeli gelişmektedir. Hem yerde hem havada 
birçok hareket gerçekleştirdiğimizden dolayı vücut kütlesi dengeli bir şekilde 
artmaktadır. Voleybolda vücudun esnek ve dengeli olması için yağ dengesinin 
ideal ölçülerde tutulması gerekir. Buda çocuklara dengeli ve düzenli 
beslenme bilincine sahip olmalarını sağlamaktadır. 
Voleybol vücudumuzu koordine etmemizi sağlamakta 
yani vücut postürümüzün düzgün olmasına katkıda 
bulunmaktadır.

Voleybolun psikolojik ve sosyal etkileri iç içe geçmiş 
kavramlardır. Voleybolda iki takımın arasında file 
bulunmasının sebebi voleybolun şiddete kapalı bir 
spor olması yani takım sporu olmasıdır. Voleybol 
oynayan bir çocuk şiddet kullanmadan, iradesi 
ve rakibe karşı sağladığı psikolojik güç ile başarı 
sağlamayı hedeflemektedir. Voleybolda paslaşma 
yapılması gerekmektedir. Bu paslaşmalar çocuklarda 
yardımlaşmayı ve başarıyı da paylaşmayı öğretir. 
Voleybol aynı zamanda zamanı verimli kullanmayı 
öğretir. Voleybol oynayan kişiler çoğunlukla kısa 
ve uzun vadeli hedefler belirleyerek bu hedeflere 
ulaşma konusunda yöntem geliştirirler. Hem bireysel 
hem de takım halinde konulan hedefler çocuğun 
azim ve hırsını etkin kullanmayı sağlamasını hem de 
takımla birlikte çalışma becerisini de geliştirmektedir. 

Bu sayede çocuklar zamanı verimli kullanmayı öğrendikleri gibi hem de 
insanlar arasında iletişim kurma becerisine de katkı sağlamaktadır. Bu 
durumun avantajı ise arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmesine, sosyal olmasına 
ve kendisini ifade etme becerilerini geliştirir. En önemlisi ise çocukların 
bağırarak istediklerini yaptırmaya çalışması yerine konuşarak kendini ifade 
etmesini sağlamaktadır. Çocuklara sorumluluk almayı öğretmesinin yanı sıra, 
her zaman başarılı olmanın mümkün olmadığı kavramını da öğretir. 

Zamanla aynı takımdaki bir başka arkadaşının sayı alması veya kazanması onu 
da mutlu eder. Yani bir başkasının başarısını kıskanmak yerine onun sevincini 
paylaşmayı öğrenirler. 

‘Spor bir insanın her durumda farklı olmasını sağlar.’ 
Mustafa Kemal Atatürk!

CEMRE TUNA ATASEVER
Dünya Çocuk Akademisi
Voleybol ve Yüzme Öğretmeni
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Çocuklarla Atletizm ve Fit Kids

Merhaba Sevgili Öğrenciler ve Değerli Veliler,
Hayat, geride bıraktığımız zaman dilimi içerisin de bize bazı şeyler 
öğretti. Evlerimizin aslında bizim kalemiz olduğunu ve insanların 
doğayı ne duruma getirdiğini bizlere gösterdi. Bu yaşanılan durumlar 
geride kalırken bizler de sizin için elimizden geldiğince okulu eve 
taşımaya çalıştık. Ben kurumumuza yeni adım attım ki hemen ardından 
okul araya girdi. Bu sebepten ötürü öğrencilerimiz ile fazla bir süreç 
geçiremedim. Ancak bizler eğitimciyiz bu sebeple nerde nasıl olursa olsun 
bir şey öğretilmesi veya gösterilmesi gerekiyorsa her zaman hazır oluruz. Siz 
değerli öğrencilerin, ne kadar cıvıl cıvıl olduğunuzu biliyoruz. Enerji dolusunuz 
ve bizler bunun farkındayız, bize güç veren de aslında bu oldu. Sizleri o küçük 
kamera merceğinin ardından görmeye ve  sizlere dokunmaya ulaşmaya 
çalıştık, umuyorum ki başarmışızdır. Kısacık bir süre kaldı, her şey arkada 
kalacak ve bu günleri gülerek hatırlayacağız. Biz sizlerle buluşabilmek için 
sabırsızlanıyoruz ve bir o kadar heyecanlıyız ama biraz daha sabretmemiz 
gerekiyor.

Gelelim derslerimize, bundan sonra ‘Eğlenceli Atletizm’ ve ‘Fit Kids’ dersleriniz 
de sizlerin öğretmeni ben olacağım. Gelin şimdi size, neler yapacağız 
onu anlatayım; Eğlenceli Atletizm, hepimizin bildiği atletizmin çocuklara 
uyarlandığı bir sosyal aktivite sporudur. Branşın ismi Eğlenceli Atletizm yada 
Çocuk Atletizmi olarak literatür de kendine yer bulmuştur. 

Eğlenceli atletizm çocuklara kabiliyetlerini sergileme, geleceğe dönük 
uygun ortam hazırlama dolayısıyla da bu durumu değerlendirme fırsatını 
yaratmaktadır. Çocukların ruh ve beden sağlığı açısından gelişimini sağlarken, 
çocuklar üzerinde disiplin ve uyum sorununu da çözdüğü bilinmektedir. 

Uzmanlar, eğlenceli atletizmin okul öncesi eğitimin bir parçası olması 
gerektiğini düşünüyor. Bizde okulumuz da bu çerçeve de çocuklarımıza 
eğlenerek bu sporu sevdirmeye ve geleceğin yetenekli birer sporcusu 
olmaları için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Eğlenceli atletizmi asıl atletizmden ayıran en büyük fark, 
rekabetin çok düşük seviye de olmasındandır. Bu sporun asıl amacı 
çocuklarımıza küçük yaşta sporu sevmeyi aşılamaktır. Bizler de 
eğitimci olarak çocukları yarıştırmaktansa onlara eğlenecekleri ve 
öğrenecekleri oyunlar, aktiviteler kurarak ve bunları doğru şekilde 
yapmalarını sağlayarak gelişimlerini hızlandırmayı amaçlıyoruz.

Bu sporun içinde, oyunlar var, sıçramalar var, koşular var, atmalar ve atlamalar 
var yani asıl bilinen atletizm de olan her şey var ancak tamamen çocuklara 
yönelik kurgulanmış ve onlara yönelik hareketlerden oluşmaktadır. 

Tüm bu bahsedilen oyunlar veya aktiviteler için alan olarak bir yer 
belirlenmesine de gerek yok, okulda bir sınıf, bahçe ve evde bir oda bile bize 
bu aktiviteleri yapmak için yeterli olacaktır. Çocuklarımıza daha iyi bir spor 
geleceği hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. 

Sporla kalın kendinize iyi bakın.

TUGAY ATASEVER
Dünya Çocuk Akademisi
Fit Kids Ve Eğlenceli Atletizm Öğretmeni
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Çocuklarda Yüzmenin Önemi

Öncelikle sizlerle yakın zamanda tanışacak olmanın mutluluğu ve 
heyecanı içinde olduğumu bilmenizi isterim. Evde geçirdiğimiz bu 
süreç içerisinde, bizim için önemli olan sizin sağlığınızın yerinde 
olmasıydı ve tabi sağlığımızı koruma altına alırken aynı zamanda 
zihinsel ve bedensel etkinliklerimizi yaptığımız çalışmalarında yarıda 
kalmaması bizler için önemli olduğu kadar sizler içinde çok önemli 
olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu süreçte, sizlerin yanımızda olduğunuzu 
hissederek hazırladığımız videolarla bizim de sizlerin yanınızda olduğumuzu 
hissettirdiğimizi ve eğlendirdiğimizi umuyoruz.

Bizler suyla anne karnında tanışıyoruz. Yaklaşık 36 hafta kadar bir süre 
içinde oluşumumuz ve yaşama başlayışımız suyun içinde oluyor. Bu durum 
aslında bebeklerin suya alışık olduğunun göstergesidir. Ülkemizde şuanda 
yaygın olan suda doğumun sebebi, bebeğin anne karnında su ile yaşamaya 
alışık olması ve doğduğunda da hayata kolay adapte olması için alışık 
olduğu ortamla hayata gelmesidir. İnsanlar aslında doğduklarında yüzmeyi 
bilirler, fakat duş dışında suda vakit geçirmedikleri için yüzmeyi unuturlar. 
Bebekler doğduklarında veya ilk aylarında suya bırakıldığında kendi kendine 
suyun üstüne çıktıkları rahat nefes alabildikleri gözlemlenmektedir. İşte 
bu durum anne karnında su ile geçirilen zamandan kaynaklanmaktadır. 
Çocuklarımız hayata geldikten sonra su dışında bir yaşama alışmaya başlarlar. 
Bu süreç içinde bazı çocuklar duş için suya sokulduğunda 
ağlama veya duş almak istememe gibi tepkiler 

verebilirler. Su farklı bir yaşam ortamı olduğu için çocuklar ortam değiştirirken 
zorluk çektiklerinden dolayı bu tepkilerle karşılaşıyoruz. Bu süreç olduğunda 
tek yapmamız gereken onlara yavaş ve sakin bir şekilde çocuklarımızı 
rahatlatarak kendilerini güvende hissederek tekrar suyu hatırlatmaktır.

Bizler 2 yaş öncesi çocuklarımızın yüzmeyi bilmesini hayat kurtarıcı olarak 
adlandırmaktayız. 2 yaş sonrası çocuklarımız için ise artık suyun üstünde 
kalabilme eğitimi olarak adlandırırız. Yüzmenin suyun üstünde kalabilme 
dışında bebek ve çocuk gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Yüzme 
çocukların fiziksel, ruhsal ve entelektüel gelişimini hızlandırır. Yüzme dersi 
alan çocukların daha güçlü ve koordine olduğu, özgüven, öz kontrol ve 
başarma isteği gibi alanlarda daha fazla gelişme gösterdikleri saptanmaktadır. 
5 yaş öncesi yüzme dersi alan çocukların motor gelişimi ve nörolojik gelişimi 
çok olumlu bir şekilde etkilenmektedir. Ayrıca farklı bölgelerin kaslarını kontrol 
eden sinirler, beynin farklı alanlarında yerleştiklerinden dolayı çok sayıda 
kasın koordinasyonu, buna paralel olarak da beyin gelişimini de olumlu olarak 
etkiler. Yüzerken, el, kol, sırt, boyun, kalça, bacak ve ayak kasları sürekli ve 
koordine şekilde çalışır. Bu yüzden kas ve iskelet sistemimiz doğru orantılı ve 
düzgün gelişim gösterir. 

Yüzmenin bedenimize olumlu etkisi olduğu gibi ruhsal gelişime de çok 
büyük bir etkisi vardır. Suyun gevşetici, huzur verici, stres alıcı etkileri tıpkı 
bizi olduğu gibi bebekleri ve çocukları da rahatlatır. Çocuklar büyürken her 
dönemde yaşadıkları değişimler vardır. Biz çocuklar üzerinde yaşanılan 
bu değişimleri geçirdikleri sürece büyüme atak dönemleri diyoruz. Bu 
dönemlerde çocuklarımızın suyla bütünleşmesi hem onları sakinleştirecek 
hem de bu dönemleri kolay atlatmalarını sağlayacaktır. Yüzmenin büyüme 
döneminde olan çocuklarımızın motor gelişimine etkileri; dikkat, karar 
verme, bellek, dili kullanma, öğrenme, muhakeme yeteneği, problem çözme 
gibi konularda olumlu etkisi bulunmaktadır. Yüzmenin, organ düzeyinde 
de bedene olumlu etkileri bulunmaktadır. Yüzmenin beyin dışında kalp ve 
akciğer gelişimi üzerinde de çok önemli bir etkisi vardır. Bu yüzden bütün 
çocuklarımızı yüzme dersimize bekliyoruz. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Spor bir milletin gençlerinin onu ayakta 
tutmasını sağlar.’
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