
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

Sevgili Ailelerimiz, 

Bu son hafta da evin büyükleri, çocuklar ( geçtiğimiz Çarşamba günü) parklarda,yürüyüş 
yollarında, kısa süreli olsa da temiz havanın, serbestçe dolaşabilmenin keyfini yaşadılar...
Hiç düşünebilir miydik, daha önceleri, “bugün özgürce sokağa çıktık” ne güzel oldu diye 
şükredeceğimiz anları... Aslında bu zor günler, “yaşanan, nefes alınan, keyifle paylaşılan 
güzel günlere” her an şükretmemizi öğretiyor bizlere...

OLAN İLE MUTLU OLABİLMEK... GÜLÜMSEMEK... 
Pozitif kalmak, yardımcı olmak, anlayışlı olabilmek artık hep genç yaşlarda “davranış 
modellerimize” eklenmesi gereken doğrular...

Sizlerle iletişim, paylaşım ağımıza instagram canlı yayınlarını da ekledik...
Bugünlerden sonra evden iletişimi, bir anlamda akademik bilişimleri, tatlı sohbetleri, bilgi 
alış verişini hayatımızın bir parçası yapmamız gerektiğini hissettik...

Bizler önümüzdeki takvimi; bir çok okulumuza gelen veya bizlerle iletişimde olan 
velilerimiz ile, MUHTEMELEN, 
29 Haziran - 24 Temmuz 1. Yaz Okulu
27 Temmuz - 21 Ağustos 2. Yaz Okulu 
24 Ağustos YENİ DÖNEM AÇILIŞI ; 
olarak programladık...

DİLİYORUZ ve İNANIYORUZ, NORMALE DÖNÜŞ SÜRECİ, bugüne kadar 
gelen, olumlu tabloların devamına uygun olarak gelişir ve ona göre programlarımızı 
kesinleştirebiliriz.

In-House ( şu anda okulda bulunan çocuklarımıza ait olan ödeme planını kullanarak kayıt 
yaptıran bir çok velimize, bizlere duydukları güvenden dolayı canı gönülden teşekkür 
ederiz...) Bu güvenlere layık olabilmek için, SEVGİ, PAYLAŞIM, TAKIM OYUNU ve 
ÜRETİCİLİĞİ daha da yukarılara çekmek için tüm ekibimiz var gücü ile çalışıyor...

15 Mayıs Cuma gününden itibaren, tüm okul içi ve yeni öğrencilerimiz ile Zoom/Skype 
görüşmelerini başlatıyoruz...

Aslı ve Şevval öğretmenlerimizden, özellikle evde kalacağımız 16-20 Mayıs arasından 
başlamak üzere sizlere de uygun gelen süreleri rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

Yeni oyun kartlarımızdan, yeni nesil kitaplarımıza, eğitim partneri olmaktan  
ONUR DUYDUĞUMUZ.. OXFORD, LEGO SCHOLL ve her türlü yeni projeler, yeni 
eğitim yılı, Yaz dil okulları, spor okulları, kadromuza yeni katılan yeni öğretmenlerimiz, 
yaz ve yeni yıl programlarımız, akışlarımız...  Her türlü sorularınız, arzularınız için, ister 
okulumuzda sosyal mesafe, isterseniz zoom ve Skype gibi sosyal iletişimler...

HEPİNİZ HOŞGELDİNİZ...

Dünya Çocuk Akademisi Maslak
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             EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR 
 

 
 

Resmi boyayalım mı? 

 

                                              

 

 

 

  

 

 

             EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR 
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ARABA SANAT ETKİNLİĞİMİZ 

 

 

Köpük yada karton tabaklarımızı  ortasından kesip iestdiğimiz renge boyayalım. 

Sonra kartonlarımızla  daire kestiğimiz tekerleklerimizi ve dikdörtgen kestiğimiz 
camlarımızı yapıştıralım  

 

YELKENLİ SANAT ETKİNLİĞİMİZ 

Evde olan artık materyallerimizden yumurta kolisini boyayıp pipetlerle bir 

yelkenli yapalım mı ? 

Dilerseniz yelkeni kumastan yada yaptığınız resimlerle de yapabilirsiniz 
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         Hayvancıklar en sevdiği meyveyi bulamıyor onlara  yardımcı olur musunuz ? 
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DUYUSAL OYUNLAR ZAMANI 

 

 

 

Bir seffaf kaba un,şeker,tuz istediğinizi koyup dilediğince sekiller çizebilirsiniz.  

Mesela güneş, ay, çiçek vs  

 
 

Üstteki parçaları kesip uygun olan kaplumbağalara yapıştırır mısınız ? 
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MUTFAK ETKİNLİĞİ SAATİ 

 

 

 

Bu şirin ekmekleri yapmak ister misiniz 

Dilediğinizi seçip istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ? 
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PARMAK KUKLASI YAPMAYA NE DERSİNİZ ? 

 

 

İstediğiiniz gibiboyayıp sonra da kesip cocuklarımıza parmak kuklası yapalım:) 
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AAĞĞIIRR  OOLLAANNII  BBUULLUUPP  EELLİİMMİİZZLLEE  GGÖÖSSTTEERREELLİİMM  MMİİ?? 
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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

Sevgili miniklerim 

Sağlınızın  ve keyfinizin yerinde olduğunu diliyorum. 

Zorlu bir sürecin ardından bizi güzel,huzurlu ve bol güneşli bir gelecek bekliyor. 

Dışarıda bol bol hoplayıp zıplayacağımız,parklarda oyunlar 
oynayacağımız,denizlere gideceğimiz ve dondurmalar yiyeceğimiz gelecek cok 
yakında… 

Siz evde eğlenin ve yüzünüz hep gülsün diye size kitapçıklar yolluyoruz. Umuyoum 
çok eğlenerek yapıyorsunuzdur içindeki etkinlikleri,boyama sayfalarını,fen-doğa 
etkinliklerini ve kavram çalışmalarını. 

Artık her Cuma 16.30 zoomda görüntülü konuşma yaparak şarkılar söylüyor 
parmak oyunları oynuyoruz. Hem birbirimizi görmek bu dönemde hepimize çok iyi 
geliyor hem de beraber eğlenmiş oluyoruz. 

Sizleri çok seviyorum miniklerim. Lütfen kendinize cok iyi bakın ,annelerimizin 
bizim için hazırladığı güzel,lezzetli ve sağlıklı yemekleri yiyin. Güçlü ve sağlıklı 
kalın :) 

                                                                            
 

 

 




