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BİZ 
KOCAMAN 
BİR 
AİLEYİZ...

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

Yaşarken Paylaşmak, Paylaşırken Gelişmek

Aniden gelen, hiç birimizin beklemediği bir şekilde dünyaya 
baskın yapan, onbinlerce kişinin hayatının kaybına neden olan, 
tedirginliklere zirve yaptıran Covid 19’ a karşı alınan, uygulanan 
tedbirler ile; UMUTLAR BAHARLA beraber yeşermeye 
başladı. 

Geçtiğimiz hafta sonu, sevgili öğretmenlerimiz sizler ile telefon 
görüşmeleri yaptılar. “#Evde Eğlence” kitaplarımız, Youtube 
kanalımız, yayınlar, zoom sohbetleri, ev günleri, afacanların 
moralleri hakkında sizlerle sohbet ettiler. Çok mutlu oldular. 
DCA Gurubunda tek tek sizlerin arzularını, isteklerini, 
önerilerini değerlendirdik. 

Öncelikle, okulumuza, bu süreçte paylaşılanlara, hepimize, 
öğretmenlerimizin emeklerine gösterdiğiniz yakınlık, 
teveccühleriniz için canı gönülden teşekkür ederiz.

Sizlerin okulumuza ilk adım attığınız günden beri, değerlerinizi, 
canlarınız çocuklarınızın  sorumluluklarını farkındayız. 
Hayaller, hedefler bir günde oluşamıyor, eksiklikler gecikmeler 
istemesekte işin parçası olabiliyor.

Ama inançlı insanları; eğitime, öğretmenlerin, çocukların, 
ailelerin geleceğine inanarak, değer katmak için yola çıkanları, 
O YOLDAN hiç bir güçlük döndüremiyor.

Farklı bir eğitim, eğlence için, çok farklı, pek de görülmeyen 
bir tesis ile yol çıktık. Çocuklar öğreneceklerini görerek 
yaşasınlar. Öğretmenler hayalleri daha da geliştirebilsinler 
diye... O ilk adımlara, her geçen gün; eğitim, takım oyunu, 
gelişim, yönetim ve TAKIM PAYLAŞIMI ve HUZURU 
eklemek zorunda idik...

Cesur olmak gerekiyordu, olmayanları yapabilmek için...
Yenilikleri denemek gerekiyordu, geleceği geliştirebilmek için...
ÇOCUK SEVGİSİ ile gelecek sorumluluğu ile... 
Her çocuğumuz, önce Rabbimize sonra, ailelerine ve bizlere 
emanet... Her böyle gördük, böyle inandık...
Var mıdır? Çocukları için gözünü kırpmadan hayatını 
vermeyecek ana, baba?
Bizlere üç canınızı birden emanet ettiniz...

Öğretmenlerimizin her birinin gelecekleri, gelişimi, 
güvenlikleri, sizlerin ödediği her kuruş, DCA mensuplarına 
ödenen her bir lira, her bir öğreti omuzlarımızda bir sorumluluk 
oluşturdu. GURURLA, ONURLA taşınan...

Bir gün OXFORD’un peşine düştük, daha da evrensel dil 
eğitimi verebilmek için, ertesi gün bir dünya devi LEGO ile 
buluştuk, nasıl destek verebiliriz çocuklara, daha fazla, daha da 
ileriye diyerek.

Beklenmeyen bu virüs, çok canlar aldı, hepimize beklenmeyen 
bir duraklama süreci yaşattı. Bu süreçte, bizler işimizin, çocuk 
eğitim dünyasında olmanın... davranışların, hijyenin, dikkatin, 
tedbirlerin, anlayışın, daha da olumlu bakarak HEP BERABER 
PAYLAŞMANIN değerini daha da anladık...

Bu hafta başı, bir çok telefonumuz, okul içi (in-house) 
velilerimizin, bir çoğu da yeni konuklarımızın, AİLEMİZE yeni 
katılacak çocuklarımızın velileri ile çaldı.

Geçen hafta, öğretmenlerimiz ile, görüşmelerde ilettiğiniz 
mutluluklar, vefa duyguları, yeni yola, yıllara yaklaşımlarınız, 
bizleri bir yandan daha da motive ederken, diğer yandan da 
sorumluluklarımıza, sorumluluk kattınız...

DCA Maslak Youtube kanalını, Avrupa da var olanların en 
iyilerinden birisi yapabilmek, şu anda kitaplarımızın yayıncılığını 
üstlenmek isteyen basımevileri ile daha da gelişmek, oyun 
kartlarımızı (flash cards) daha fonksiyonel hale getirmek, 
DCA’yı  EĞİTİM’in yanı sıra bir spor, sanat, müzik YUVASI, 
bir MUTLULUKLAR DÜNYASI yapabilmek için daha da farklı 
bir seneye doğru ilerliyoruz, HEPİNİZİN VERDİĞİ GÜÇLE...
Bu süreçte, yaşayarak öğrendiğimiz yenilikler ile...
Daha çağdaşını, gelişimi paylaşabilmek için ...

İYİ Kİ VARSINIZ, HEPİNİZ...

Dünya Çocuk Akademisi Maslak...
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Oyunun Çocuk Üzerindeki Etkileri ve Önemi
Oyun oynamak çoğu zaman sadece eğlence olarak algılansa da, 

çocuk gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Anne ve babalar 
çocukların oyun oynaması konusunda daha duyarlı ve özendirici 
olmalıdırlar. Çünkü halen birçok anne ve baba oyunu sadece boş bir 
zaman geçirme eylemi ve çocukların gürültü yaptığı bir eylem olarak 
görmektedirler.  Biz öğretmenler okulda her gün mutlaka serbest oyun 
saati yaparız çünkü oyunun çocuklara katkıları saymakla bitmez. Aslında 
birçok şeyi oyunla öğrenirler. Çoğu zaman sizlerde şahit olmuşsunuzdur bu 
çocuk bunları nerden öğreniyor diye cevap basit ‘’OYUN‘’ ile öğreniyorlar hem 
de çok kolay bir şekilde. Şimdi sizlere biraz oyunun çocuk üzerinde etkileri ve 
yararlarından bahsetmek istiyorum.

Oyun oynamak bir çocuğun birçok açıdan gelişimi için çok önemlidir. 
Oyunla bir çocuk kendisine sanki küçük bir dünya yaratmış olmaktadır. 
Çocuğun kendine olan güvenini geliştirir. Problem çözme ve sorunlarla 
başa çıkma yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Zihinsel, duygusal, 
fiziksel ve sosyal gelişim oyunun çocuğun gelişimine olan etkilerinin en 
önemli faktörleridir. Eksik kalmış duyularını ve duygularını oyun aracılığı ile 
tamamlayabilirler.  Oyun çocuğun dilidir ve iletişim biçimidir. Duygularını sözel 
aktarmak için gerekli olan bilişsel gelişimini henüz tamamlamamış olan çocuk 
ancak oyun sayesinde duygularını, hissettiklerini dışa aktarabilir. Bununla 
birlikte zor ve korkutucu olan duygularını ve deneyimlerini seçtiği oyunlar ve 
oyuncaklar yoluyla yansıtır. Böylece, olumsuz duyguları ile baş etmeyi oyun 
içinde öğrenir. Sorun çözme ve beceriler oyun yoluyla geliştirir.

3 ile 6 yaş arası oyun dönemidir. Oyun döneminde paylaşmayı, sıra 
beklemeyi, kazanmayı, kaybetmeyi öğrenir ve dünyanın kendi etrafında 
dönmediğini görür. Oyun döneminde yeteri kadar oyun oynayamayan, 
enerjisini harcayamayan çocuklar inat döneminden kopamayabilirler. Bu 
yüzden çocuklarımızla sık sık oyun oynamak onların ilerideki yaşamlarına 
küçük dokunuşlar sağlayacaktır. Çoğu zaman onlarla oynamak bizleri de 
yorabiliyor sizler de haklısınız ve bu süreçte zorlanabilirsiniz ama kendinizi 
bir hamur gibi onların hayal dünyasına bırakırsanız eminim sizler de 
gördüklerine, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Çünkü sizi bir oyun arkadaşı 
olarak gördüklerinde gün içerisinde okulda, parkta, markette ya da dışarıda 
gördükleri bir olayı rahatlıkla anlatacaklar. Aslın da iyi bir gözlemci ve izleyici 
olursanız onların sizlere anlatmak istediklerini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Bizler DCA Ailesi olarak çocukları gün boyunca ders aralarında mutlaka 
oyuna yönlendirmekteyiz. Yeri geldiğinde bizler de onlarla birlikte çocuk 
olarak onların hayal dünyasına inmekteyiz. Her çocuğun hoşlandığı sabit 
kalıplanmış oyunları görebiliyoruz ve duyusal oyunlarla onlara destek 
oluyoruz. Ve biz  sizlerin de çok iyi oyun arkadaşı olduğunuzu biliyoruz.

ASLI GÜLDEM
Dünya Çocuk Akademisi Takım Kaptanı
Uygulama Sorumlusu

Merhaba Değerli Velilerimiz ve Sevgili Çocuklarımız
Hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zor 

süreci atlatmaya çalışırken, çocuklarımızla bu 
zamanı avantaja çevirmek için bolca vaktimiz 
var aslında. Evet hepimiz ilk kez bu kadar 
uzun bir süre çocuklarımızla vakit geçiriyor 
olabiliriz. Normal yaşantımızda hayatın akışı 
içerisinde, gerek çalışma hayatımız gerekse 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda, çocuklarımıza çok 
fazla vakit ayıramayabiliyorduk. Elbette bütün bir günün 
tamamını çocuklarımızla geçirmemiz gerekmiyor. Önemli olan çocuklarımıza 
ayırdığımız kaliteli zamanlar. Örneğin; gün içerisinde 1 saatimizi çocuğumuz 
ile oyun oynayarak, sohbet ederek, merak ettiklerini anlayabilecekleri 
şekilde açıklayarak, sevgimizi hissettirerek geçirmek onla kaliteli bir zaman 
geçirdiğimizi gösterir.  Şimdi elimizde çok iyi bir fırsat var. Çocuklarımızla 
bol bol oyunlar oynayıp eğlenmenin tam zamanı. Çocukların kendilerini en 
iyi ifade ettiği dil oyun dilidir. Öğrenmesi gereken bir çok kuralı, kavramı 
kazanımı oyun yoluyla öğrenir ve kalıcı bir öğrenme kazanmış olur. Ayrıca 
sosyal ve duygusal gelişimi desteklenmiş olur. Oyun yoluyla aldığı rollerde 
kendini özgür bir şekilde ifade ederek duygularını ortaya çıkarmış olur.

Bu süreçte evde yemek konusunda da sohbetler yapabilirisiniz. Çünkü 
okul öncesi dönemdeki çocuklar besinlere karşı belirli ve kesin tavırlar 
koymaya başlar. Besin grupları içinde en az sebzeleri severler. Çocuklar 
anneden ayrı oldukları zamanlarda farklı davranışlar sergileyebilirler. 
Örneğin evde hiç yemediği bir yemeği okulda arkadaşları ve öğretmenleri ile 
birlikte iştahla yiyebilirler. Bu ve buna benzer durumların örneğini çok fazla 
yaşadığımızı bilmenizi isteriz.

Bu dönemde sizlere önerilerimiz öncelikle rol model aldıkları siz 
ailelerisiniz. Sebze yemeyen bir ailede yetişen bir çocuğun sebzeyi sevmesi 
beklenemez. Onlara görevler verebilir, beraber sofrayı hazırlayabilirsiniz. 
Yemeklerde ona seçme hakkı verebilirsiniz. Seçenekleri siz belirleyin. 
Besinlerin yararlarından bahsedin bu birçok çocukta işe yarayacak bir 
yöntem. Çizgi film izlerken Temel Reis’in yediği ıspanak yada Bugs Bunny’in 
yediği havuçtan bahsedebilirsiniz bende işe yaramıştı :) umarım sizde de 
yarar. 

Evet en kısa zamanda miniklerimizle yeniden oyunlar oynayıp, yararlı 
sohbetler ettiğimiz, yeni şeyler öğrendiğimiz günlere kavuşmamız dileğiyle.

Sağlıklı güzel günlerde görüşmek üzere sevgiyle kalın...

NURCAN YILDIZ
Dünya Çocuk Akademisi 
Takım Kaptanı
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Dünya Çocuk Akademisinin Sevgili Çocukları ve Değerli Velilerimiz
Gün geçtikçe sizden aldığımız enerjiyle, sevgiyle her şey daha da 

güzelleşiyor. Youtube kanalımızdaki videolar, her hafta evinize gelen 
kitaplar, spor kartlarımız ve şimdi  zoom online derslerin başlamasıyla 
bütün çocuklarla olmakla beraber yüksek enerjimizle herseyin en 
güzelini yapıyoruz. Çocuklarımız için, eğitim için,  ne gerekiyorsa gece 
gündüz demeden çalışıyoruz. Yeni fikirler üretiyoruz, ürettiğimiz her 
fikri ve sizden gelen önerilerinizi, arzu ettiğiniz , istediğiniz ne var ise 
onlarıda  bu fikirlerimizin içine alıp yeni fikirlerimizi üretip uygulamaya 
geçiriyoruz. 

Youtube videolarında ve kitap etkinliklerinde koyduğumuz sanat 
etkinlikleri, deneyler ve mutfak etkinlikleri çocuklar sorumluluğunu alıp bunları 
yapması bizi motive ediyor. Bu etkinliklerin dışında anlattığım masallar ile 
çocukların hayatında masalı yer etmesi ve evde de sizlere masal anlatması, 
masal sevgisini aşılamak, hayal gücünün içinde biraz da olsa olmak  beni 
çok mutlu etti... Çünkü masallar ve kitaplar çocukların üzerinde oldukça 
faydaları vardır. Yatmadan önce okuduğunuz masallar güven içinde uykusuna 
dalmasına, dikkat problemi olan çocuklar iyi bir dinleyici olmasına, kelime 
dağarcıkları gelişimlerini destekler. Masal dinlemek çocukların hayal gücünü 
arttırır, problem çözme ve neden sonuç ilişki kurma becerisi gelişir. Masal 
okurken bazı yerde durarak masal kahramanın ne yapması gerektiğini 
sorabilir çocukların hayal gücüne inebilirsiniz. Çocuklara masalı anlatmanın 
haricinde, kitap okuyarak kitaba olan ilgisinin artmasına yardımcı olabilirsiniz. 
Özellikle küçük çocuklar için üretilmiş resimli masal kitapları çocuk henüz 
okuyamasa da kitap sevgisinin kazanılmasında büyük fayda sağlar.

Bu zor süreçte en ihtiyacımız olan şey hayal kurup dünyamızı 
renklendirmek. Masmavi gökyüzünde, bembeyaz pofuduk bulutları yada 
patlamış mısırdan çıkan şekilleri, hayvana, şekle, eşyayaya benzeterek 
küçük hayal gücünüzle bol kahkahalar atın.. Çünkü küçükken bende bunu 
arkadaşlarımla yaparken çok eğlenir, gülerdik. ‘ aa şu büyük bulutun uzun bir 
hortumu var file benziyor sanki’ diye attığımız kahkahalar, cümlelerim,  hala 
aklımda...

Son cümlelerimi Cemal Süreyya’ nın masallar ile alakalı güzel sözüyle 
bitirmek istiyorum.. 

“Masal dinlememiş çocuklar büyüdüklerinde kedi resmini bile cetvelle 
çizerler.”

Masal dünyasında , hayal gücünüzün sizi güldürecek hayaller ile kalın .
Sevgiler 

SİNEM ALBAYRAK
Dünya Çocuk Akademisi 
Takım Kaptanı



11

Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi Maslak’a aittir.
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