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BİZ 
KOCAMAN 
BİR 
AİLEYİZ...

#zorluklarberaberasilir
#oncemoral 
#guzelruhhali
#onceinsan
#COCUGUNGUCU 
#OGRENMENIN GUCU
#OGRETMENINVARLIGI 
#EGITIMOLMADANASLA

Sevgili Çocuklar, Değerli Aileler

Sevgili Çocuklarımız, ve bu sefer Sevgili Ev Paylaşanları desek 
daha doğru olmayacak mı?

Dört gün boyunca, evinizi, evimizi AİLE BOYU paylaşacağız. 

Bizlerde tüm gücümüzle, yanınızda olarak, uykunuza, 
dinlenmenize, sohbetlerinize, sofralarınıza, elleri yıkayalım 
olmaz ise olmaz hijyenine, ufak oyunlar, spor saatleri ile neşeli 
katkılar da bulunmak istiyoruz...

ASLA ve ASLA evlerde hapiste falan değiliz. ASLA... 
Geleceğimiz için, yarınlar için, tedbirlere, biraz alıştığımız hafta 
sonlarına, iki gün daha eklendi sadece...

İlk akla gelen, aman marketlerden onu, bunu almayı 
unutmayalı. Peki, dört gün boyunca yemek mi yiyeceğiz?

Pandemi ile beraber, ayni hafta sevgili öğretmenlerimiz,  
Esra Daş’ın kontrolünde, adaşı Esra Kaylan’ın lojistik 
desteğinde, Aslı öğretmenin uygulama destekleri, İngilizce ve 
spor gurupları planlanması ile yola çıktılar.

Bu “bilgi paylaşım kitapçığı sizlere doğru yola çıkarken,  
bizi çok sevindiren gelişmeler oldu. Yazılı yayınlar, Youtube ile 
görsel çalışmalar, Anadoluya, Edirneye, Tekirdağ’a, Kayseriye 
ve en sonunda da Van’a kadar ulaştı. Spor Direktörümüz, 
Melis öğretmen siz kitapçığa göz gezdirirken Van’dan sevgili 
öğrencimizi instagram sayfamıza eklemiş olacak bile...  

Onlarda bizim öğrencilerimiz, eğitimde, paylaşmakta yol 
arkadaşlarımız. Tabiiki, hepsi yaz okulumuza birer ay katılma 
hediyelerini aldılar bile...

Bircan öğretmenin ‘oyun gurupları’ kitapçıklarını hazırladıktan 
sonraki mutluluğu, Sinem öğretmenin okuduğu masallar 
ile, ‘bir masal fenomeni olma’ yolunda koşarak ilerlemesi, 
bir yandan hepimizi motive ederken, diğer yandan da 
sorumluluklarımızı artırıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... 
Atatürk ve arkadaşları, bu anlamını anlatabilmenin bile çok 

zor olduğu, yoktan var ettikleri ülkemizi, ülkelerin geleceği 
çocuklarımıza hediye etmişler...

Öğretmenelere olan inancını, saygı ve sevgisini her vesile 
ile yineleyen Mustafa Kemal Paşa’nın kızları, sevgili 
öğretmenlerimiz, bu özel günde, yayınlarımızı CANLI hale 
getirecekler...

Adım adım en iyisine doğru... Aslında onların da 
öğrencilerinden pek de farkları yokki... İlk Youtube yayınını, ilk 
kitapların yapılışlarını hatırlıyoruz hepimiz...
Şimdi bıraksanız bir kanalı idare etmeye gönüllü olurlar...

Egemenliğimizin 100. yılında bitmeyen bir inanç ve gelişim 
ile, Atatürk’e verilebilecek en güzel hediyeyi ileterek... “Paşam 
kızların burda, içlerinde hiç bitmeyecek, ülke ve gelecek 
nesiller sevgisi ile” diyerek...

Bu haftanın kargosunda, bayraklarınız, Atatürk posterleriniz, 
balonlarınız, tasarım ekibinin sorumlusu Didem Uraler’in hiç 
bitmeyen; ‘daha da güzelini üretelim arzusu ile’, 23.Nisan’a 
özel kapakları, içerikleri ile geliyor evlerinize...

Lütfen, instagram sayfamızda, web sayfamızda, uygulamadan, 
takipte kalalım... Mehmet Akif Ersoy dememiş mi? hepimiz 
için, “hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım, kükremiş sel 
gibiyim, bendimi çiğner aşarım” diye...

Sokakta fener alayları bu sefer olmuyor ise, öbür sefere...
Bu sefer de evlerde şarkılar, sohbetler, kahkahalar...
Kolay değil bu iş... BU BİR ÇOCUK BAYRAMI...
Hep beraber VERMELİYİZ HAKKINI...

Haydi o zaman, bugün 23 Nisan bayramı hepimizin...

Her tatil, #evdehayatvar gününüz bir öncekinden daha güzel, 
daha neşeli, daha sağlıklı ve mutlu geçsin... İnşallah...

Dünya Çocuk Akademisi Maslak
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MERHABA
Bugünün Küçükleri Yarının Büyükleri Bizim Kıymetli Çocuklarımız

23 Nisan geliyor geldi derken geldi. 23 Nisan’ın 100. yılında  
evlerimizdeyiz ama evlerde boş durmuyoruz 6. kitaplarımızdaki 
etkinliklerimizi ve sizlerin 23 Nisan ile ilgili yaptığı resimleri evimizin 
camlarına ya da odamızda istediğimiz bir yere asıyoruz. Kitaplarımızda 
sizlere bahsettiğimiz şiirlerimizi ezberliyoruz ve şarkılarımızı söylüyoruz. 
Şimdilik sadece bunları yapıyor olabiliriz ama bizler sizler için 23 Nisan 
da yapmayı düşündüğümüz etkinliklerimizi okulumuz açıldığında yapacağız 
ve bayram havasında okulumuza geri dönmeyi kutlayacağız. İşte o zaman 
tam anlamıyla bayramımızı kutlamış ve bolca eğlenmiş olup bu günleri 
unutacağız.

Biraz da 23 Nisan nedir onu sizlerle konuşalım. Dünya da ilk defa çocuklara 
hediye edilen bir bayram bu bayram. Mustafa Kemal Atatürk sizleri çok 
sevdiği için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm Dünya’da 
yaşayan çocuklara armağan etti. Bizler sizlere okul da Atatürk’ün bizler için 
neler yaptığını hep konuşuyorduk. 

Biraz hatırlayalım mı yeniden?
• Atatürk askerlik mesleğini yapıyordu ve askerlik mesleğini de çok seviyordu.
• Atatürk çocukları çok seviyordu ve bir manevi kızı vardı. Kızının ismi Ülkü.
• Atatürk ülkemiz çok zor durumdayken bizler nasıl güzel yaşayabiliriz  
 diye arkadaşlarıyla hep düşünüyordu.
• Atatürk bizler ülkemizde özgürce yaşayalım diye “CUMHURİYETİ” 
  ilan etmişti.
• Atatürk herkes düşüncesini söylesin diye ülkemizin “Demokrasi” ile  
 yönetilmesinin doğru olduğunu düşünmüş.
• Atatürk bizler için hep doğru olan şeyleri düşündü çocuklar,  
 bizler de Atatürk’ü bu yüzden çok seviyoruz ve ona saygı duyuyoruz. 

23 Nisan günü güzel sürprizlerle önce “You Tube” da sonra da sürpriz bir 
yerde daha görüşmek üzere.

Anneler ve babalar ile evde bol gülmeli ve eğlenceli günler diliyorum. Bu 
günlerin keyfini iyice çıkarın çocuklar

Hepinizi çok seviyor ve özlemle kucaklıyorum.

ESRA DAŞ
Dünya Çocuk Akademisi
Eğitim Koordinatörü
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Çocuk Yogası ile Eğlence

Çok uzun bir süre yoga sadece yetişkinlerin yaptığı bir uygulamaydı 
ve yetişkinler daha iyi bir vücut pozisyonuna sahip olmaktan stres 
seviyelerini azaltmaya kadar yoganın birçok faydasını gördüler. Yoga 
yapmayı çocuklara da öğretince yoganın çocukların hem fiziksel hem 
de ruhsal sağlığı için birçok faydası olduğu fark edildi.

Çocuk Yogası, Klasik Yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara 
dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk 
duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler 
bütünüdür. Bireysel, ikili ve grup egzersizlerden oluşur. Çocuk Yogası, 
çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji 
dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır. Hayal güçlerini 
kullanmaları okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne 
yöneltmelerini sağlar. Çocuk Yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin 
korunmasına neden olur. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, 
konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin 
güçlenmesine yardımcı olabilir. Çocuk Yogasında eğlenceli yoga duruşlarının 
yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve 
hikayelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu 
düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar. Çocuk 
Yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve konsantrasyon 
sağlanır. Çocuk yogasında amaçlanan ise yetişkin yogasında olduğu gibi 
beden-akıl-ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamına 
devam etmesini sağlamaktır. En önemli noktalardan biri ise, çocuk yogasında 
kaybeden-kazanan diye bir kavramın asla olmamasıdır. Çocuklara rekabetsiz 
ve güvenli bir alan sunularak, kendi kişiliklerini ve yaratıcılıklarını ifade etme 
ortamı sağlanır.

Çocuk Yogasının Faydaları;
Dünya sağlık örgütü, pozitif sağlık durumunu şöyle açıklamaktadır: “Sadece 
bir hastalığın ya da rahatsızlığın olup olmaması değil, fiziksel, zihinsel, sosyal 
ve ruhsal olarak tamamıyla iyi olma hali.” Yoga da, pozitif sağlığa ulaşmak için 
bu dört açıdan çocuklara fayda sağlar ve bir bütün içinde sağlıklı olmalarına 
yardımcı olur. Özgüveni arttırıyor, vücut sağlığını iyileştiriyor, konsantrasyonu 
güçlendiriyor, stres kontrolüne yardımcı oluyor, farkındalık düzeyini 
yükseltiyor, koordinasyon ve dengeyi arttırıyor, daha iyi bir zihin sağlığı 
sağlıyor, daha mutlu ve daha esnek bir beden çocuklarımızın gelişimine 
katkıda bulunuyor.

MELİS GENCE
Dünya Çocuk Akademisi 
Spor Direktörü ve Yoga Eğitmeni

Dear All,

I hope everything is going well with you and your 
family. In these challenging times, we are all 
navigating through uncertainty for ourselves, our 
family, and our community. However, don’t worry 
about the COVID-19. Be positive and don’t think 
you cannot have fun at home. More than ever, we 
are committed to delivering hope and joy to your 
home. As we are close to the national sovereignty and 
Children’s Day, we are preparing so many exciting booklets, flashcards, and videos 
to keep you motivated and busy to prevent you from being bored at home. There 
are so many exciting activities you can do with your parents at home such as toy 
wash, dance videos, tea parties, hide & seek, musical chairs and etc. 

Dear parents, let’s work together so that our children can have good and 
positive moments during these days. Remember, to keep safe:

1. Wash hands: regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol 
based hand rub or wash them with soap and water. Why: scrubbing your 
hands for more than 20 seconds at a time kills the viruses that may be 
lurking there.

2. Cover up: cover your mouth and nose with your bent elbow or tissues 
when you cough or sneeze and dispose of the used tissue immediately. 
Why: droplets spread viruses by following good respiratory hygiene you 
protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19.

3. Keep back: maintain at least 1 meters (3feet) distance between yourself 
and anyone who is coughing or sneezing. Why: when people cough and 
sneeze small droplets which may contain the virus are expelled, if you are 
too close you can breathe them in.

4. Avoid the face: avoid touching eyes, nose and mouth. Why: hands touch 
many surfaces and can easily pick up viruses. Once contaminated, hands 
can transfer the virus to your eyes, nose or mouth.

5. Stay safe: if you feel unwell stay at home, if you have a fever cough and 
difficulty breathing, seek medical attention and call in advance. Why: call in 
advance to allow your health care provider to direct you to the right health 
facility. This will also protect you and help prevent spreading.

Please enjoy your time with your beautiful family during these tough times.  
We can defeat the Coronavirus together and get back to our good days. Stay 
strong and safe.

SARA IBUR 
Dünya Çocuk Akademisi 
İngilizce Sınıfı Takım Kaptanı
English Classes Team Captain
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi

1. ve 2.’ye Bir ay boyunca Cumartesi-Pazar haftasonları 
Dünya Çocuk Akademisi’nde Yüzme Dersleri

3. ve 4.’ye Ailece bir ay boyunca DCA Lego atölyesi 
ve Sinema salonu kullanımı

Detaylı Bilgi www.maslak1453yonetim.com  -  www.dcamaslak.com
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Çocuklarınızın 

23 Nisan

bayrakları giriş

resepsiyonlarındadır.

Son katılım
tarihi

30 Nisan 2020

23 NİSAN RESİM YARIŞMASI
3-6 yaş ve 6-12 yaş grubu çocuklarımız için 

“100. Yılında 23 Nisan” temalı bir resim yarışması düzenliyoruz.

Jürimizi, Dünya Çocuk Akademisi Öğretmenleri,
Ağaoğlu Maslak 1453 Yönetimi ve 

Ressam Tülin Çabuk Dominiak oluşturmakta.
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