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Merhaba Sevgili Velilerimiz,Okulumuza gelip yeniliklerimizi 
görerek veya görüntülü 

görüşmelerimiz (zoom/skype) 
ile 2020-2021 kayıtlarımız 

hakkında bilgi alabilir 
kayıtlarınızı yenileyebilirsiniz..

İngilizce ve spor ile yazın mutluluk, 
eğlence ve dil gelişimi ile hep 

beraber olmak için... 

8 HAZİRAN 2020
PAZARTESİ

ÖN KAYITLARIMIZ
BAŞLADI...

YAZ OKULUMUZDA
OYUNLAR OYNAYARAK
SPOR YAPARAK
İNGİLİZCEMİZİ 
GELİŞTİRECEĞİZ...

1. Dönem | 22.06 - 17.07
2. Dönem | 20.07 - 14.08
3. Dönem | 17.08 - 11.09

iletisim@dcamaslak.com
0850 303 0 328

Okulumuzun açılmasına sayılı günler kala sizlere okulumuzda 
hangi önlemleri aldığımızı ve sizlerden neler beklediğimizden 
bahsetmek istiyorum.

Okula girişte neler yapılacak;
• Okulumuza küçük grup çocuklarımızı bahçe kapısından, 

büyük grubumuzu ise ana giriş kapımızdan içeri alacağız. 
Anne-babalar ile vedalaşmaları kapının dışında yapacağız.

• Çocuklarımız okulun kapısında galoş giyecekler ve içeri öyle 
geçecekler. 

• Okulumuza girişte çocuklarımızın hemen ateşi ölçülecek ve 
not edilecek. Ateş ölçümleri 4 saat ara ile yapılacak.

• Ateşi ölçülen çocuğumuz ellerini yıkamaya geçecek.
• Ellerini yıkayan çocuklarımız öğretmenleriyle okul 

ayakkabılarını ve dışarıdan geldiği kıyafetlerini değiştirmeye 
gidecekler.

Sizlerin de aşağıdaki maddelere dikkat etmenizi istiyoruz.
• 18 Haziran 2020’ye kadar e-devletten HES kodunuzun 

“DETAYLAR” bölümünden ekran görüntüsünü  
esradas@dcamaslak.com adresine yollamanızı rica 
ediyoruz. 

• Okula gelirken çocuklarımız maske takacaklar ama 
sınıflarımızda maske takmayacağız, bu sebeple kullan-at 
maske değilse kullandığınız maske muhafaza etmek için 
sizden maske kutusu, poşeti vb. bir şey koymanızı,

• Okulun ilk günü okul ayakkabısı olmayan çocuklarımızın 
okul ayakkabısı ile okula gelmesini,

• Çocuklarımızın bu süreçte evden oyuncak getirmemesini,
• Okulda kıyafetleri değişeceği için sabahları kolay çıkarılacak 

kıyafet ve gün içerisinde de rahat edeceği kıyafetleri 
çantasına koymanızı,

• Küçük suluk ile değil biraz daha büyük suluk ile okula 
göndermenizi, 

• Evden hiçbir atıştırmalık, kuruyemiş, kek vb. yiyecekler 
göndermemenizi,

• Bu süreçte çocuklarımızı okuldan çok geç almamanızı ve her 
gün aynı kişinin bırakıp almasını istiyoruz.

• Sosyal mesafeye dikkat ederek çocuklarımızı okula 
bırakmanızı ve bu süreçte de biraz bekleyebileceğinizi 
hatırlatmak isterim.

Okulumuzda nasıl bir süreç işleyecek;
• Her öğretmen ve personel sabah okula geldiğinde 

okula galoş giyip girecek, ellerini yıkacak  ve dışarıdan 
geldiği kıyafeti değiştirdikten sonrasında öğrencilerimizi 
karşılayacak.

• Her öğrenciyi tek tek dönem içerisindeki öğretmeni gelip 
alacak.

• Öğretmenlerimiz ve tüm çalışan personelimiz bu süreçte 
maske kullanacak.

• Okulumuz da her akşam genel temizlik yapılacak. Gün 
içerisinde de sık temas edilen yerler ve tuvaletler saat başı 
temizlenecek.

• Okulumuz 2 hafta da bir dezenfekte edilecek.
• Bu süreçte veli görüşmelerimiz ve bilgilendirmeler telefon 

aracılığı ile ve uygulamamız üzerinden devam edecek.
• Her çocuğumuza özel etkinlik kutuları hazırlanacak ve her 

çocuk kendi malzemesini kullanarak etkinliğini yapacak.
• Gün içerisinde en küçük grubumuz olan 2 yaşlar 3 ders 

saati, diğer yaş gruplarımızda 2 ders saatini bahçe de 
geçirecek.

• Her gün 2 ders spor, en az 4 saat ingilizce ve ilave olarak 
müzik, sanat branşlarıyla, deney, Türkçe dil ve serbest 
zaman etkinlikleri ile derslerimizi yapacağız.

• Kahvaltı, öğle yemeği ve snack zamanlarında çocuklarımız 
kullan-at malzemeler ile sadece kendilerinin 1 kere 
kullanacağı köpük tabak, kaşık vb. ile kahvaltılarını yapıp 
yemeklerini yiyecekler.

• Sınıflarımızın mevcudu 10 kişi olacak.
• Derslerimiz her gün 09.30’ da başlayacak ve 17.20’de 

bitecek.
• Okuldan çocuklarımızı almaya gelen velilerimiz gelmeden 

önce okulumuzu arayıp haber verirse geldiği zaman çok 
beklemezler. Çünkü sizleri yine dışarıda bekleteceğiz ve 
öğrencimizi kapıdan sizlere teslim edeceğiz.

ESRA DAŞ 
Dünya Çocuk Akademisi Müdüresi
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Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Sizlerin de bildiği gibi doğanın uyanışı ile beraberinde getirdiği 
güzelliklerle yavaş yavaş artık ülkece normalleşme sürecine geçiş 
yapıyoruz. 

Ülkemiz genelinde alınan önlem ve tedbirler dahilinde bizlerde DCA 
Ailesi olarak çocuklarımızı karşılamak için sabırsızlanıyoruz.
Her detayı en ince ayrıntısına kadar planlıyor en değerlileriniz için en 
sağlıklı ortamı oluşturmak için elimizden gelen her türlü imkanı kullanıyoruz. 

Sizler gibi bizlerde bu durumu ilk defa yaşıyor ve yaşadıkça deneyimliyoruz. 

Diliyoruz ki çocuklarımız zorunlu karantina sürecinde evde kaldıkları 
zaman zarfında geçirmiş oldukları zorlu sürecin enerji birikimini  yaz okulu 
programımızdaki  spor ve keyifli aktiviteler ile doyasıya eğlenerek atacaklardır.
Eğlencenin tadına varırken özledikleri arkadaşlıkları ve paylaşımların 
mutluluğunu yaşarken bizlerde daima çocuklarımıza eşlik edecek ve mutlu 
anlarına ortak olacağız. 

Yaz okulu programı ile okulumuzda birçok alanda yenilik ve değişiklikler ile 
sizleri karşılıyor olacağız.

Yeni sürecin beraberinde getirdiği güzellikler ve yaz mevsiminin artık 
ufak ufak kendisini hissettirdiği güzel havaların enerjisiyle en yakın tarihte 
görüşmek dileğiyle.
Sevgilerimle…

ESRA KAYLAN 
Dünya Çocuk Akademisi Takım Kaptanı 
Okul içi Etkinlikler Sorumlusu
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Merhaba Sevgili Anne Babalar, 

Çocukların dünyası yetişkinlerden farklıdır. Zorlandıkları anlarda biz 
yetişkinler gibi konuşmak yerine, ağlama ve öfke nöbetleri yaşarlar. 
Özellikle bu süreçte, çocukların hem kaygı düzeylerinin artması, hem 
de fiziksel aktivitelerinin kısıtlanmasından dolayı artan stres seviyeleri 
sonucunda ani ağlama ve öfke nöbetlerine şahit olmanız mümkün.

Çocuklar ağladıklarında ebeveynler kaygılı ve çaresiz hissedebilirler. En 
önemli görevlerinin ağlayan çocuklarını susturmak olduğunu düşünebilirler. 
Hatta ağlayan çocuklarına müdahale etmedikleri için toplum tarafından 
da ayıplanabilirler. Oysa ağlamak, çocukların gerginlikten ve stresten 
kurtulmalarını sağlar ve sağlıklı bir davranıştır. 

Ebeveynler çocukları ağladığında, genellikle onları susturmaya ve dikkatlerini 
dağıtmaya çalışırlar. Yapılan en büyük yanlış “şımartma” endişesiyle ağlayan 
çocuklarını yalnız ve ilgisiz bırakmaktır. 

Çocuklar ağladığında yapılabilecek en doğru şey çocuğa sarılıp onun 
duygularını ifade etmesine izin vermektir. Çocuğunuzun ağlaması bitene 
kadar onunla kalmaya ve sevgiyle sarılmaya devam etmelisiniz, buradaki en 
önemli nokta ağlayan çocuk ve bebeklerin yalnız bırakılmaması gerektiğidir. 
Çocuğunuzun ağlamasını bastırmak yerine onun stresini boşaltmaya izin 
vermelisiniz. Dikkatini dağıtmaya çalıştığınızda bu ihtiyaç yalnızca ertelenir. 
Oysa stresin boşaltılması gerekir. Çocuklarımız ağlarken onlara “Yanındayım, 
ağlayabilirsin” diyerek duygularını ifade etmelerine fırsat tanımalı, veya “Şu 
anda gerçekten üzgünsün, değil mi?” gibi bir soruyla acılarını kabul edip 
önemsediğinizi göstermelisiniz.

İLAYDA AKYIL 
Dünya Çocuk Akademisi 
Uzman Klinik Psikoloğu
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Merhaba Çocuklar,

Bu hafta Dünya Çevre günü konusunu “Evde Eğlence” kitaplarımızda 
işleyeceksiniz. Ben sizlere biraz çevremiz için neler yapabiliriz ondan 
bahsedeceğim.

Biz insanlar doğduktan sonra tüm yaşamımızı bir çevre üzerinde 
kuruyoruz. Bu çevre yakından uzağa doğru tüm canlılar, toprak, su ve 
havanın oluşturduğu ortama “doğa” diyoruz. Doğada bulunan tüm varlıklar 
birbiriyle etkileşim içinde yaşarlar. Nasıl ki toprak bitkiye muhtaçtır, bitki 
de güneşe, suya muhtaçtır. İnsanlarda bitkilere, hayvanlara muhtaçtır. Bazı 
hayvanlar diğerlerine, tozlara, bakterilere muhtaçtır. Bu örnekler canlıların 
varlıklarını devam ettirebilmeleri için birbirlerine gereksinim duyduklarını 
göstermektedir.

Doğadaki bu varlıkların bir tanesinin kirlenmesi demek hepsini etkileyecektir. 
Çevre kirliliğini oluşturan etkenleri bu yüzden küçük yaşta anaokulları, 
kreşlerde ele almaktadır. Bilinçli büyüyen her çocuk farkındalığı ve koruma 
içgüdüleriyle daha sağlıklı bir yaşam alanı oluştururken, temiz bir doğa 
oluşturmuş olacaklar.

Bunu nasıl çocuklarımıza aşılarız aslında çok basit şöyle ki; evde oyuncak 
toplamak, ormana, parka gittiğimiz de ailece eldivenlerimizi giyerek ellerimize 
poşet alarak ortamda ki bütün çöpleri toplayalım. En çok kim çöpleri 
toplayacak diye yarışlar yaparak ve bunu yaparken de neden yerden çöpleri 
topladığımızı anlatırsak en bilinçli çocuklar ile karşı karşıya gelmiş olacağız. 

Bir diğer etkinlik ise kapı önlerine bir kap su ve mama bırakarak canlılara 
destek olarak da etkinlikler yapabilirsiniz. Veya tuvalet rulosundan ormandaki, 
parktaki, bahçemizdeki kuşlar için yemlik yapabilirsiniz. (Tuvalet rulosu, 
pekmez, kuş yemi veya pirinç bulgur)

Doğa ile iç içe büyüttüğümüz, sağlıklı temiz ortamda yetiştirdiğimiz çocuklar 
ile yaşamamız dileğimle. Doğayı, hayvanları, seven nesiller ile  kalmanızla 
sevgiyle kalın.

Aslı Güldem 
Dünya Çocuk Akademisi Takım Kaptanı 
Uygulama Sorumlu
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi




