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Oyun Gurupları
Play Groups

Evde Eğlence
Enjoy it Together
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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



4 5

 

 

 



6 7

 

 



8 9

GÖLGEMİ BUL OYUNU 
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                      EELL  BBAASSKKIILLAARRIINNDDAANN  MMEEYYVVEELLEERR  OOLLUUŞŞTTUURRMMAA  ÇÇAALLIIŞŞMMAASSII  

 

 

 

BENİM ADIM NEDİR? EN SEVDİĞİM MEYVEYİ SÖYLER MİSİN ? 
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Taşıtların adlarını söyleyelim ve sonra gölgesi ile eşleştirelim. :) 

                                                                                                                                    

 

                                                             

 

 

 

Bu minik bir kurbağanın sizlerin yardımına ihtiyacı varmış. 

Yüzünü oluşturmak için ona yardım eder misiniz? 
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ÇÇiilleekklleerriinn  ssaappllaarrıınnıı  aayyııkkllaayyııpp  ggüüzzeellccee  yyııkkaayyaallıımm..    

RRoonnddoonnuunn  iiççiinnee  ççiilleekklleerriimmiizzii  kkooyyaallıımm  vvee  şşeekkeerriinnii  ddöökkeelliimm..  

ÇÇiilleekklleerr  ppüürree  hhaalliinnee  ggeelleennee  kkaaddaarr  rroonnddooddaa  ççeekkeelliimm..    

DDaahhaa  ssoonnrraa  ssüüttüümmüüzzüü  iillaavvee  eeddiipp  bbiirr  iikkii  kkeerree  ddaahhaa  rroonnddooddaann  ççeekkeelliimm..  

AAffiiyyeett  oollssuunn  ::))  
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Sevgili çocuklarım 

Sizleri çok özledim J  

Ama çok az kaldı. Biraz zaman geçtikten sonra kocaman sarılmalarımız eşliğinde 
sınıflarımıza çıkıp bol etkinlik,oyun ve deneyimlerle devam edeceğiz :) 

Bu kitapçıkta çok eğlenceli etkinlikler ve yeni bilgiler öğrenebileceğiniz sayfalar 
var. 

Sizlere bol eğlenceler diliyorum. 

Kendinize cici bakın … 
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