
Oyun Gurupları Play Groups

Evde Eğlence
Enjoy it Together
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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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Tırtılımızı pembe renge, güneşimizi de sarı rengine boyayalım mı? 

 

 

 

 

SSaannddaallyyeenniinn  aallttıınnddaa  oollaann  kkeeddiiyyii  eelliimmiizzllee  ggöösstteerreelliimm  

ÜÜssttüünnddee  oollaann  kkeeddiinniinn  aallttıınnddaakkii  kkuuttuuccuuğğuu  ssaarrıı  rreennggee  bbooyyaayyaallıımm..  
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FEN VE DOĞA ETKNLİĞİMİZ 
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PPaannkkeekk  TTaarriiffii  MMaallzzeemmeelleerrii:: 

• 2 yumurta 
• 1,5 su bardağı un 
• 1 su bardağı süt 
• 2 yemek kaşığı şeker 
• 1 paket vanilya 
• 1 paket kabartma tozu 
• Sıvı yağ(kızartmak için) 
• Üzerine: Meyve çeşitleri, bal, çikolata sosu ya da reçel 
  

PPaannkkeekk  TTaarriiffii  HHaazzıırrllaannmmaassıı:: 

• Şekerle yumurta bir kapta çırpılır. 
• Un, vanilya, süt, kabartma tozu eklenir ve çırpılmaya devam edilir. 
• Kek hamurundan daha koyu kıvamda hazırlanır. 
• Kızgın yapışmayan bir tavada bir kaşık dökülerek tavanın içerisinde yayılması 

beklenir ve altı üstü kızartılarak pişirilir. 
• Üzerine meyve çeşitlerinden istenilenlerle servis edilir. 
• (Ya da bal, reçel veya çikolata sosuyla) 
• Afiyet olsun. 
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Bu minik tavsancık en sevdiği sebzenin ne olduğunu unutmuş. 

Siz ne olduğunu hatırlıyor musunuz? 

Onu en sevdiği sebzeyle birleştirir misiniz ?  

Teşekkür ederim :) 

 

Sevgili miniklerim 

Sizleri çok özledim. 

Sağlığıınıza dikkat ediyor,ellerinizi sık sık yıkıyorsunuz değil mi ? 

Kocaman aferinnnn size :) 

Bu kitapçıkta da sizin çok eğleneceğiniz yeni bilgiler öğreneceğiniz 
sanat etkinlikleri,oyunlar,deneyler ve mutfak etkinlikleri mevcut. 

Diliyorum ve umuyorum ki hepsini çok severek  ve eğlenerek 
yaparsınız. 

Bu süreçte bol bol hamurlarınızla şekiller yapıp,öğrendiğimiz şarkıları 
tekrar edin ve cokça dans edin . 

Bundan sonra her hafta Cuma günü saat 16.00 da zoom ile görüşeceğiz 
miniklerim. 

Bu sayede beraber sarkılar söyleyip sohbet edebileceğiz. 

 Cuma günü görüşmek üzere  

Sağlıkla kalın miniklerim sizleri cok seviyorum … 

                                                                Bircan öğretmen :) 

 

 



20 21

Lütfen buraya hayallerini çizer misin. 
Daha sonra, bizlerle de paylaşırsan çok mutlu oluruz.
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi




