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Editörden
Değerli Okurlar, Kıymetli Veliler, Sevgili Öğrenciler,
Öncü Adımlar dergimizin ikinci sayısı ile sizin 

huzurunuzda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk zille 
başlayan eğitim-öğretim sezonunun hızlı bir şekilde 
sonuna geldik. 

Derya Öncü İlkokulu olarak bir yıl içeresinde 
başarılı birçok çalışmaya imza atmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Öğrencilerimiz ders içi ve ders dışı yapılan 
etkinliklerle akademik, sosyal ve evrensel değerler 
yönünden kazanımlar ve başarılar elde ettiler. Bir 
eğitimcinin en büyük mutluluğu, ektiği tohumun 
meyvelerini görüyor olmaktır. Akademik olarak bütün 
sınıflarımızın başarısının yüzde yüz veya yüzde yüze 
yakın olması, sportif alanda gösterdiğimiz başarılar 
ile Üsküdar’da ve İstanbul’da ses getirmemiz, 
İngilizce yetenek yarışmasında elde ettiğimiz 
birincilik, değerler eğitimi alanında öğrencilerimizde 
gördüğümüz olumlu davranış değişikliği bu mutluluğu 
perçinliyor. Bu başarılara alanında uzman eğitim 
kadrosunun çalışmaları ve bu kadronun rehberliğinde 
öğrencilerimizin çok çalışması ile ulaşılıyor.

Hedefe ulaşmak için adımlar atmak gerekir. 
Dergimizde bu adımları sizler ile paylaştık. Bu 
sayımızda öğrencilerimizin, derste öğrendiklerini 
yerinde inceleme fırsatı buldukları geziler; sosyal 
yönlerini geliştirdikleri ve kendilerini ifade etme şansı 
buldukları sahne gösterileri, saygıyı, selamlaşmayı, 
adaleti, doğruluğu, merhameti, vb bir çok güzel 
meziyetleri kazandıkları değerler eğitimi çalışmaları; 
okuma ve okuduğunu anlama, yorumlama becerisini 
kazandıkları kitap okuma çalışmaları; el becerilerini 
ve yeteneklerini geliştirme fırsatı buldukları atölye ve 
kulüp çalışmaları; İngilizceyi yaşayarak öğrendikleri 
yarışmalar ve etkinlikler; eğitimin en önemli ayağı 
olan ailelere yönelik yapılan seminer ve faaliyetler; 
minik sanatçıların kalplerinden gelen duygularını 
yansıttıkları muhteşem görsel sanat eserleri; müziksel 
yeteneklerini geliştirme fırsatı buldukları enstrüman 
eğitimleri yer almaktadır.

Keyifli okumalar diliyoruz. Üçüncü sayımızda 
görüşmek üzere...
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1. SINIFLAR

Eğitim öğretim sadece dört duvar içerisinde 
değildir. Geziler, Derya Öncü’nün olmazsa 
olmazıdır. Bu sayede öğrencilerimiz hem 
eğlenir hem de öğrenirler. Fotoğraflarda 
gezilerimizden kareler görüyorsunuz.

Yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla yorulduk. 
Yorgunluğumuzu atmak için öğrencilerimizle 
piknik yaptık. Eğlenceli oyunlar ve yarışmalarla 
keyifli anlar yaşadık. Pikniğimizde emeği olan 
herkese teşekkür ediyoruz. 

Gezilerimiz

Sınıf Pikniği
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Öğrencilerimizi daha iyi 
tanımak, velilerimizle 
sağlıklı iletişim kurmak 
için ev ziyaretlerinde 
bulunduk. Öğrencilerimiz 
odalarını tanıttılar. 
Velilerimize eğitim-
öğretim çalışmalarımızdan 
bahsettik. Güzel verimli 
bir günün sonunda mutlu 
bir şekilde okulumuza geri 
döndük. Öğrencilerimizi 
en güzel şekilde 
ağırlayan velilerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Okuma-yazma çalışmalarımıza biraz ara vererek 
tiyatro gezisi düzenledik. Tiyatro gezisi sırasında 
kalabalık ortam içerisinde nasıl davranmamız 
gerektiğini uygulayarak öğrendik. Tiyatronun 
güzelliği hakkında konuştuk. Hem eğitim hem 
de eğlence amaçlı gerçekleştirdiğimiz tiyatro 
gezisinden gülen yüzlerle ayrıldık.

Ev Ziyareti

Tiyatro
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1. SINIFLAR

“Bugün benim bayramım. En mutlu günüm. Çünkü 
artık okuyabiliyorum, yazabiliyorum. Kendimi daha 
mutlu hissediyorum.” Öğrencilerimiz, bu duygularını 
sahnede sergiledikleri performanslarıyla çok güzel 
ifade ettiler.

Harf, sözcük, cümle… İlk zamanlar harfler bir 
yabancı olarak öğrencilerimizin gözünün  önünde 
dans etseler de zamanla hepsi dostları oldu. Şimdi 
ne de güzel okuyorlar. O halde harflerden ayrılma 
vakti. Güle güle harfler!

Okuma Bayramı 

Harflere Veda
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Sınıf çalışmalarımızı görsel hâle getirmek 
için farklı etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerimizi 
panolarımızda sergiledik. İyisi mi biz susalım 
panolarımız konuşsun.

En iyi öğrenme sevgi ile olur.Öğrencilerimizde 
öğrenmeye karşı istek uyandırmak için sosyal 
projelere büyük önem verdik. Yetim kardeşimize 
destek sağladık. Çevremizi temiz tutmak için 
yakınımızdaki parkı temizledik. Kermeslere 
katkıda bulunarak ihtiyaç sahibi insanlara dikkat 
çektik. Bir çok projede görev aldık.

Panolar

Sosyal Etkinlik 
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1. SINIFLAR

Öğrencilerimiz birinci sınıfın çok güzel geçtiğini 
ifade ettiler. Büyük bir heyecanla girdikleri  
sınıflarında farklı etkinliklerde görev aldılar. 

Değerler eğitimi derslerinde paylaşmayı öğrendik. 
Sevgi, saygı ve hoşgörünün sadece bir sözcük 
olmadığını davranışlarımızla gösterdik. Değerli 
olduğumuzu hissettik. 

Sınıf Etkinlikleri

Değerler Eğitimi
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Öğrencilerimiz heyecanlı geldiler oryantasyona. 
Şaşkın baktılar okula ve bize. Ancak kısa sürede 
alıştılar.

Okumaktır insanı geliştiren. Okumaktır insanı 
mutlu eden. Öğrencilerimiz öğretmenlerimizden 
hikâyeler dinlerken, sabırsızlıkla kendilerinin 
okuyacağı günleri bekliyordular. Hem de büyük 
bir heyecanla. Beklenen gün gelince okuma 
sertifikalarını da okul müdürümüzün elinden 
aldılar.

Oryantasyon

Artık Okuyorum
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2. SINIFLAR

Sınıf içerisinde eğitimin keyifli olabilmesi ve etkili 
öğrenmenin sağlanabilmesi amacıyla derslerimizi 
etkinlikler ile çeşitlendirdik. Yaparak ve yaşayarak 
öğrenmeyi temel alarak öğrencilerimizin el 
kaslarının güçlenmesini, pratik düşünebilmelerini, 
özgün olabilmelerini, kendilerini ifade 

edebilmelerini hedefledik. Sınıf içi çalışmalarımızın 
yanı sıra sınıf dışında da etkinlikler gerçekleştirdik. 
Yapılan etkinlikler öğrencilere yardımlaşmanın, 
iş birliğinin, grupla çalışmanın önemini de 
vurgulamış oldu.

Sınıf İçi Etkinliklerimiz
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Derya Öncü İlkokulu’nun 
misyonundan yola çıkarak 
amacımız, öğrencilerimizin 
manevî değerlere sahip yaşantı 
sürmelerini sağlamaktır. 
Bu nedenle derslerimizde; 
kardeşlik, arkadaşlık, sevgi, 
hoşgörü, akrabalık ilişkileri 
gibi değerleri işledik. Ders içi 
faaliyetlerimizi veli-öğretmen 
işbirliği ile destekledik. 
Düzenlenen etkinliklerle 
öğrencilerimiz değerleri 
kavramış, önemini fark etmiş 
oldular.

Değerli Nesiller İçin Değerler Eğitimi
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2. SINIFLAR

Tüm senenin yorgunluğunu veli ve öğrencilerimizle 
birlikte gitmiş olduğumuz piknikte attık. Yıl 
boyunca yaptığımız çalışmalarımızın karşılığında 
ikinci sınıf öğrencileri olarak eğlenmeyi hak ettik. 
Temiz hava, güzel doğa içinde keyifli ve eğlenceli 
olan pikniğimiz, arkadaşlarımızla geçirdiğimiz 
unutulmaz bir gün olarak hafızalarımızda kaldı.

Sene Sonu Piknik
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“Şiir, gök kuşağının yedi rengini çocuk gülüşlerinde 
aramaktır.

Şiir, yeni gelen güne umutla ‘merhaba’ demektir.

Şiir, dost meclisinde, sevgi okyanusunda mavi 
yolculuğa çıkmaktır.”

Birbirinden güzel şiirleri okuyarak, ailelerimize 
duygu dolu anlar yaşattık. Herkes sustu, şiirler 
konuştu.

Sanat dallarından biri olan tiyatro hakkında 
öğrendiklerimizi pekiştirmek ve eğlenceli vakit 
geçirmek amacıyla tiyatroya gittik. Oyuncular 
eşliğinde birbirinden eğlenceli şarkılar söyleyip 
dans eden miniklerimiz, keyifli anlar yaşadılar. 

Oyundan öğrendiklerini sınıfta kendi yorumlarıyla 
sergileyen miniklerimiz hem eğlendiler hem de 
hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirdiler. 

Şiir Dinletimiz 

Tiyatroya Gittik
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2. SINIFLAR

Trafik konulu kazanımlarımızı 
uygulamak için Topkapı Trafik 
Parkuru’na gezi düzenledik. 
Eğitmen polisler verdikleri faydalı 
bilgilerle öğrencilerimizin trafik 
kurallarını eğlenerek öğrenmelerini 
sağladılar. Türkçe dersinin 
kapsamındaki “Trafik” metnindeki 
kazanımlar, olumlu geri bildirimler 
alınarak tamamlandı. Çocuklarımız 
trafik kurallarını öğrenip mutlu 
anları paylaşmış oldular.

Trafik Parkuru Gezimiz
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Uçurtma yapmak ve uçurmak çocukların çok 
sevdiği  eğlenceli bir aktivitedir. Öğrencilerimiz, 
Uçurtma Müzesi gezisinde uçurtmanın nasıl 
yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını, 
uçururken nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
öğrendiler. Atölye çalışmasında uçurtma yaptılar. 
Dünyanın dört bir yanından getirilen rengârenk 
ve ilginç figürlü uçurtmaları görme fırsatını elde 
ettiler. Hayal dünyalarını renklendiren ilginç dünya 
uçurtmalarını yakından gören öğrencilerimiz, 
eğlenceli bir gün geçirdiler.

Öğrencilerimizin gelişimi için 
veli-öğretmen diyaloğunun 
önemine inanıyoruz. 
Bu sebeple birebir veli 
görüşmelerimizin yanı sıra 
her ay veli çayları düzenledik. 
Bu görüşmelerde ortak 
paylaşımlarda bulunup, 
öğrencilerimiz için faydalı 
kararlar aldık. Ailelere 
yapmış olduğumuz 
rehberlikle öğrencilerimizin 
gelişimini sağladık. 

Uçurtma Müzesi Gezisi 

Veli Çayları
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3. SINIFLAR

Cam Kaplarımızı 
hazırladık. 
Malzemelerimizi aldık. 
Lise öğretmenimiz 
Muzaffer KABAKBAŞ’ 
ın rehberliğinde 
teraryum çalışmamızı 
gerçekleştirdik. Biz, 
öğrencilerimizle 
doğa dostu etkinlikler 
yapmayı çok 
seviyoruz. Muzaffer 
Öğretmenimize bu 
güzel etkinlik için çok 
teşekkür ediyoruz.

Bitkinin Camla Dansı: Teraryum
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Öğrencilerimizin günlük hayatlarında tasarruflu, 
tutumlu ve bütçe kavramlarına önem veren 
bireyler olmalarını istiyoruz. Bu nedenle 
gezilerimizden birini İş Bankası Müzesi içindeki 
“Bütçe, Tutum, Tasarruf Atölyesi”ne düzenledik.

Gezimizin birinci bölümünde İş Bankası Müzesi’ 
ni rehber eğitmen eşliğinde gezen öğrencilerimiz 
önceden kullanılan hesap makinesi, daktilo, 
bilgisayar vb. araçların geçmişten günümüze 

gelişimini ve kullanıldıkları yerleri öğrenmiş 
oldular.

Atölye çalışmalarından oluşan ikinci bölüm, 
bir çizgi film ve hikâye üzerinden yapılan 
konuşmalarla tasarruf kavramını anlatmaya 
yönelikti. Tutumlu olma ve para biriktirme 
davranışını pekiştirmek amacıyla her öğrencimiz, 
kendi kumbarasını yaptı.

Bütçe, Tutum, Tasarruf
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3. SINIFLAR

Okulumuz üçüncü sınıflarının geleneksel olarak 
düzenlediği Naat Programımızla öğrencilerimiz, 
571’ de doğmuş olan Güneş’ imize selam 
gönderdiler.

Öğrencilerimiz, sınıf öğretmenleriyle birlikte 
uzun bir hazırlık sürecinin ardından Peygamber 
Efendimizi anmak için sahne aldılar. O’ na 
yazılmış naatlardan derlenen oratoryo çalışmasını  
ilahilerle devam ettirdiler.  Kendileri küçük, 
Efendimiz’e sevgileri büyük olan öğrencilerimiz 
etkili performanslarıyla, kendilerini izlemeye gelen 
büyüklerini duygulandırdılar. Sevgili öğrencilerimize 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Naat Programı ile Güneşe Selam
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“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.”

Yahya Kemal, tarih boyunca İstanbul’a duyulan 
sevdayı özel bir üslupla getirir dile. Bu gerçekten 
yola çıkarak öğrencilerimizle İstanbul’a Çamlıca 
Tepesi’nden bakmak için çıktık yola. 

Simit ve çay eşliğinde yaptığımız İstanbul konulu 
güzel sohbetin ardından tepede yürüdük. Temiz 
havayı doyasıya içimize çektik. Ağaçlar arasında 
oyunlar oynayıp, koştuk. Hoplayıp zıplayarak 
apartman aralarında yaşayamadığımız coşkunun 
acısını çıkardık.

İstanbul’a Çamlıca Tepesinden Bakmak
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3. SINIFLAR

“Bir kitabın basım aşamasını hiç izlediniz mi?”

Milsan Matbaası’ na düzenlediğimiz gezide 
öğrencilerimiz izlediler. Yazarın kaleminden çıkan 
kitapların editörler tarafından nasıl düzeltildiğini, 
kitabın kapak tasarımının, kâğıt seçiminin ve 
diğer özelliklerinin nasıl belirlendiğini, örnek kitap 

incelemesinin ardından asıl baskıya geçildiğini 
ve daha birçok şeyi yetkililerin nezaretinde 
öğrendiler.

Artık, basım aşamalarını bilerek kitaplarını okuyan 
öğrencilerimiz, gezi nedeniyle öğretmenlerine çok 
teşekkür ettiler.

Kitaplar Basılırken

Hikâye dememiz kimseyi yanıltmasın. Çanakkale’de 
yaşananlar tarihimizin hüzünlü bir altın sayfasıdır. 
Bu yıl Çanakkale Şehitleri’mizi anmak için 
okul bahçemizde özel bir çadır kurduk. Çadırı 
ziyaret eden öğrencilerimiz, savaş döneminde 

askerlerin yaşantısını içeren bir canlandırma 
izlediler. Sonrasında okunan asker mektubunun 
ardından öğrencilerimize üzüm hoşafı ikram edildi. 
Öğrencilerimiz anma çadırından ayrılmadan önce 
şehitlerimiz için dua ettiler.      

Çanakkale Bir Yaman Hikâye
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“Yazarlar Okulumuzda Projesi” kapsamında 
öğrencilerimizi Melek Çe’ yle buluşturduk. 
İkinci dönem okuduğumuz Sınıf Öyküleri dizisi 
çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz söyleşide 
yazarımız, kitap okumanın önemi, yazmak için 
hangi kaynaklardan beslendiği vb. konulara 
değindi. Öğrencilerimizin de “Yazar olmak 
isteyen arkadaşlarımıza neler önerirsiniz?”, 
“Öykü dizisini yazarken gerçek bir sınıftan mı yola 
çıktınız?”, “Yazarken neler hissediyorsunuz?”, 
“Okuma yaparken nelere dikkat etmeliyiz?” gibi 
sorularla katılımda bulunduğu söyleşi sonunda 
değerli yazarımız Melek Çe, kitaplarını imzaladı. 
Okudukları bir kitabın yazarıyla tanışmanın 

sevincini öğrencilerimizin gözlerinde görmek 
bizleri mutlu etti.

Melek Çe ve Sınıf Öyküleri
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3. SINIFLAR

Dalga havuzu, hareketli dinozorlar, kara delik, 
kum sarkacı, Newton topları ve daha birçok 
deney…

Planetaryumda evren ve Dünya’ mızla ilgili 
muhteşem görüntülerin deneyimli eğitimci 
rehberliğinde izlenmesi…

“Teleskop nedir, nasıl çalışır?” sorusunun cevap 
bulması...

Öğrencilerimiz, bütün bunları deney ve gözlem 
evinde gerçekleştirdiler. Eğitmenler desteğinde 
yaptıkları deneyler ve planetaryumda izledikleri 
eğitici filmlerle hem eğlenceli zaman geçirdiler 
hem de birçok bilimsel konuyu seviyelerine uygun 
öğrendiler. 

Sancaktepe’de Bilimle İç İçe Bir Gün
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“İstanbul’ un ilk elektrik santrali nerededir? Eskiden 
elektrik üretimi nasıl yapılırdı? Elektrik enerjisini 
hangi alanlarda kullanırız? Üretilen elektriğin 
dağıtımı nasıl yapılır?”

Öğrencilerimizin merak ettiği bu soruların cevabını 
almak üzere İstanbul’ un ilk elektrik santrali 
Santral İstanbul’ u ziyaret ettik. İki saat süren 
ziyaretimizin ilk bölümünde öğrencilerimiz, enerji 
ve enerji çeşitleri ile ilgili aktif oldukları bir atölye 
çalışması yaptılar. Gezimizin ikinci bölümünde 
elektrik santralini gezdik. Geçen yüzyılın başında 
kullanılan makinelerin nasıl çalıştığını yerinde 
inceledik. Santralin kumanda odasındaki 
makineler arasında eğlenceli dakikalar geçirdik. 
Üçüncü bölüm, eğlenceli ve ilginç deneylerden 

oluşuyordu. Uzman eğitmenler eşliğinde 
gerçekleştirilen etkinliklerin tamamında aktif olan 
öğrencilerimiz, güzel ve verimli zaman geçirdikleri 
gezimiz için öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Santral İstanbul’da Eğlenerek Öğrendik



22

4. SINIFLAR

Temalarımızla bağlantılı olarak 
Cumhuriyet Müzesi gezisini 
düzenledik. Kurtuluş Savaşı’nda 
verilen mücadele, birlik ve 
beraberlik ruhunu adeta 
yeniden yaşadık. O dönemlere 
ait eğitim araç gereçleri 
öğrencilerimizin dikkatini çekti. 
Geçmişle günümüz arasındaki 
farklılıkları gözlemlemelerine 
olanak sağladı.

Kayışdağı Bakımevi yüz otuz kadın ve yetmiş 
erkek yaşlımızın bulunduğu düzenli ve temiz bir 
yaşam alanı. Öğrencilerimiz hediyeleri ile birlikte 
yaşlılarımızı ziyarete gittiler. Saygı evrensel 

değerini pekiştiren öğrencilerimiz hem hediye 
vermenin güzelliğini hem de yaşlıları ziyaret 
etmenin mutluluğunu yaşadılar.

GEZİLERİMİZ
Cumhuriyet Müzesi Gezisi

Kayışdağı Bakım Evi



23

Derslerimizi 
işlerken 
çeşitli metot 
ve teknikler 
kullandık. Drama 
çalışmaları, 
deneyler, proje 
çalışmaları 
yaptık. Bu 
çalışmalarla 
eğlenceli ve 
kalıcı öğrenme 
sağladık.

Sınıf İçi Etkinlikler
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4. SINIFLAR

Yıl boyunca yaptığımız sportif ve halk oyunları 
faaliyetlerini günün anlam ve önemini anlatan 
şiir ve konuşmalarla taçlandırarak okulumuz 

konferans salonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını coşku ile kutladık.

23 Nisan Gösterileri
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Okulumuzda geleneksel hale gelen Oku-Yorum 
projesini her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenli 
bir şekilde uyguladık. Her gün ilk dersin yirmi 

dakikası okulumuzda kitap okuma saatidir. Bu 
saatimizi verimli olarak kullanarak sene başında 
belirlediğimiz kitap listesinin tamamını bitirdik.

Oku-Yorum Projesi
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4. SINIFLAR

Drama kulübü; 
öğrencilerin kendilerini 
tanıma ve kendini doğru 
ifade edebilme, özgüven 
kazanma, hayal gücünü 
geliştirme, gizli kalmış 
yönlerini ortaya çıkarma 
becerileri geliştirecek 
amacına yönelik 
çalışmaları hedef 
almıştır.

Bu çalışmalar aynı 
zamanda öğrencileri 
eğlenerek öğrenme 
becerilerini geliştirdi.

Eğlenceli, pratik ve 
düşünme becerilerini 
geliştirecek oyunlar 
oynandı. Her atılan 
adım bir öncekinin 
alt yapısını oluşturdu. 
Öğrencilerimiz bu 
kulüpte olmaktan 
mutluluk duydular.

KULÜP ÇALIŞMALARI
Drama 

Zeka Oyunları 
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Öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmek, duygu 
ve düşüncelerini sanata yansıtmak amacı ile 

çeşitli tasarım çalışmaları yaptık. Çalışmalarımızı 
panolarda sergiledik.

Tasarım
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4. SINIFLAR

Oyunlar eğitim öğretimin olmazsa olmazıdır. Sene 
başında yapılan plan doğrultusunda belirlediğimiz 
geçmişten günümüze gelen çocuk oyunları kulüp 

saatlerinde öğrencilere oynatılarak hem eğlenceli 
zamanlar geçirildi hem de eski çocuk oyunları 
günümüze taşındı.

Eski Oyunlar
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Bundan dört yıl önce meraklı gözlerle birinci 
sınıf sıralarında oturan öğrencilerimiz 
büyüdüler ve ortaokula gitmeye hak kazandılar. 
Öğrencilerimizin kendi seçtikleri mekânlarda 
mezuniyet yemekleri düzenlendi.

Duygusal paylaşımların yanında eğlenceli 
zamanlar geçiren öğrencilerimize eğitim 
hayatlarında başarılar diliyoruz.

İlkokul Mezuniyet Yemekleri
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İNGİLİZCE

Birinci sınıf öğrencilerinin hazırlamış oldukları yıl 
sonu okuma bayramı etkinliğine İngilizce şarkılar 
ve ülkeler ronduyla dahil olduk. Velilerimizin ilgiyle 
izlediği gösterimiz çok eğlenceli geçti. Hazırlık 
aşamasında öğrenciler farklı ülkelerin kültürleri 
hakkında bilgi edinme fırsatı buldular.

Her ünite tamamlandıktan sonra öğrencilerimiz 
proje hazırladılar. Projeleri İngilizce köşesindeki 
panolarımızda sergiledik. Öğrencilerimiz yaratıcılık 
ve hayal güçlerini ortaya koydular. Öğrencilerimiz 
kişisel deneyimlerini sınıf ortamına taşıdı ve 
arkadaşlarının önünde İngilizce konuşma fırsatı 
buldu. 

1st grade students sang English songs and acted 
out ‘Countries’ in English at the end of the year 
show. Parents enjoyed the show which was so fun. 
Our students had the chance of learning about 
different countries cultures during the rehearsal. 

After every unit students prepare projects and 
we hang them on English Corner bulletin boards. 
Students use their creativity and imagination. They 
learn by living and they bring personal experiences 
into class. They can also have the chance of 
speaking in English while presenting the projects 
in front of their friends.

Okuma Bayramı

Rengârenk Sınıflar

First Graders’ Show

Our Colourful Classes
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Derslerimizde hayvan isimlerini öğrendik ve 
hayvanların maskesini yaptık. İngilizce olarak 
dış görünüşlerini anlattık. Sınıfımızda rengârenk 
panolar hazırladık ve ürünlerimizi arkadaşlarımıza 
gösterdik. Evin bölümlerini öğrenip kendi evimizi 
oluşturduk.

Sınıf içerisinde belirli konular hakkında sunumlar 
ve toplum önünde akıcı bir şekilde İngilizce 
konuşma çalışmaları yaptık. Aynı zamanda 
canlandırma ve mini skeçlerimizle eğlenerek 
öğrendik.

We learnt animals and made animal masks.We 
can say how they look like in English and what they 
can do.In our class we prepared bulletin boards 
with colorful products and introduced them to 
other friends.And we learnt parts of house and 
make our own houses. Look at our monsters. How 
strange they are!!!

We make presentations about some common 
subjects in the class and we get used to speak 
English fluently. We also love role playing and 
acting out sketches in the class! We are good at 
miming!

Sınıfta Çok EğleniyoruzWe Have Fun In Class
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İNGİLİZCE

Üçüncü sınıf öğrencilerimizden Cihangir Pişkin, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izni ile Keystone 
International School tarafından gerçekleştirilen 
“İngilizce Yetenek Sınavı”nda birincilik elde etti. 
Her seviyeden en iyi öğrenciler, sorumlu oldukları 
ortak temel standartlar çerçevesinde seçildi. 
Kazanan öğrencimiz ve öğretmeni Ekoköy’de iki 
günlük tatille ödüllendirildiler.

Özel Derya Öncü Koleji olarak; bu yarışmaya 
çocuklarımızın “konuşma” ve “yazma” 
yeteneklerini test etmek ve bu yeteneklerin okul 
dışı alanlarda da daha fazla kullanılmalarını 
sağlamak maksadıyla katıldık. Öğrencimiz 
Cihangir Pişkin’i ve öğretmenini tebrik ederiz.

Our 3 Grade student “Cihangir Pişkin” has won the 
English Competency Challenge held by Keystone 
International Schools in accordance with the 
Provincial Directorate of National Education. 
Top scorers in each grade level were assessed 
according to the Common Core Standards that 
we hold our students accountable for.  The winner 
student and the teacher were awarded for two 
days holiday at Ekoköy.

As Derya Öncü Private Primary School, we have 
involved in this competition in order to test our 
students’ speaking & writing talents and to 
encourage them to use these skills more in other 
places than our schools. We congratulate the 
winner, Cihangir Pişkin, and his teacher. 

İngilizce Yetenek YarışmasıEnglish Competency 
Challenge
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Bu yıl Derya Öncü Koleji’nde İngilizce için English 
Zone adlı yeni bir sınıf açıldı. Öğrencilerimiz 
burada bir çok kitap okudular. Bil Bakalım Kim, 
Kelime Oyunu, Twister ve kukla tiyatrosu gibi farklı 
oyunlar oynadılar.

A new area for English has been built at Derya 
Öncü this year and it’s called English Zone.

Our students have read many books at English 
Zone. And they played many different kind of 
games like ‘Guess Who ?’ ‘Scrabble’ ‘Puppet 
Theatre’ ‘Twister’ at English Zone.

English ZoneEnglish Zone

Özel Derya Öncü İlkokulu’nda İngilizce öğrenmek 
eğlencelidir. Üçüncü sınıflarımızda “….. ister 
misin?” kalıbını kullanarak sınıflarda sandviç 
yaptık. Bir öğrencimiz küçük aşçı olurken diğeri 
müşteri oldu, sonra rolleri değiştiler. Dersin 
sonunda hepimiz sandviçlerimizi yedik. Bütün 
öğrencilerimiz çok eğlendiler.  

Learning English is fun at Derya Öncü Private 
Primary School. We made sandwiches by using 
“Would you like…?” in the classrooms as 3rd 
graders. One student became the little chef and 
the other became the customer and then they 
changed their roles. At the end of the lesson we all 
ate our sandwiches. All the students enjoyed a lot.

Ben Küçük AşçıyımI’m The Little Chef
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İNGİLİZCE

Okulumuz birinci sınıf öğrencileriyle bahçede 
piknik yaptık.Öğrencilerimiz ‘’Biraz…. 
alabilir miyim lütfen?’’ yapısını kullanarak 
öğretmenlerinden istedikleri şeyleri İngilizce 
cümlelerle ifade ettiler  ve afiyetle yediler. Piknik 
sonrası bahçede arkadaşlarımızla oyunlar oynadık.

We had picnic with 1st graders in the garden.Our 
students said ‘’ Can I have some…….. please? ‘’ in 
English and asked food  from their teachers and 
had them joyfully. We played games together after 
having picnic.

Öncü’de Piknik ZamanıIt’s Picnic Time At Öncü

İngilizce öğretmenlerimizin koordine ettiği ve ikinci 
sınıflarımızın katıldığı Speeling Bee yarışması 
öğrencilerimize kelimeleri akıcı bir şekilde harf 
harf kodlamayı öğretmekle birlikte zamanı 
doğru kullanma alışkanlığını kazandırdı.Yarışma 
öğrencilerimizin kelime bilgilerini genişletti ve 
telaffuz hatalarını azalttı. 

Spelling Bee Competition that coordinated by 
English teachers lets our students to learn how 
to use time efficiently, how to also spell the words 
letter by letter. This activity provides students’ 
to improve their vocabulary knowledge and 
pronunciation.

Spelling Bee Yarışması Çok 
Heyecanlı!

Spelling Bee Competition 
Is So Exciting!
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21 Nisan, Özel Derya Öncü İlkokulu üçüncü sınıf 
öğrencileri için harika bir gündü. Öğrencilerimiz 
İngilizce konuşarak alışveriş yaptılar ve çok 
eğlendiler. Satılan malzemeleri kendileri 
getirdiler. Okulumuzdaki English Zone’da birçok 
mağaza vardı. Bunlar; çiçekçi, fırın, süpermarket, 
aksesuar dükkânı, kırtasiye, oyuncakçı, manav 
ve kıyafet dükkânıydı. Canlandırmalar satıcı 
müşteri rolü değiştirilerek yapıldı. Kazandığımız 
para, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Hem İngilizce 
öğrendik hem de ihtiyaç sahiplerini hatırlamış 
olduk. 

21st  April was a wonderful day for 3rd graders 
at Private Derya Öncü Primary School. Our 
students did shopping in English and they had 
fun. The students brought all materials which 
they sold. There had a lot of shops in English 
Zone at our school. The shops were florist’s, 
baker’s, supermarket, accessories, stationary, 
greengrocer’s,  toy’s and clothes’ shop. While some 
were customers, the others were salesmen and 
then they changed their roles. The money we gained 
will be given to people who are in need. We both 
used English and remembered  the needy people.

Okulumuzdaki Geleneksel 
Üçüncü Alışveriş Festivali

3rd Tradıtıonal “Shopping 
Fest” At Our School

Yıl boyunca Pearson Bug Club internet sitesinden 
kitap okuduk. Yeni kelimeler öğrendik, oyunlar 
oynadık. Çünkü, kitap okumak çok eğlenceli!

During the year we’ve read lots of enjoyable 
e-books on the Pearson Bug Club website. We 
learnt new words and we play games. Reading is 
so much fun!

Kitap Kurduyuz!We Are Bookworms!
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REHBERLİK

Birinci sınıflarımızın velilerine yönelik her şube 
için ayrı olarak düzenlenen sınıf rehberlik 
toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda birinci 
sınıfların çizmiş olduğu aile resimleri ebeveynlere 
dağıtılarak ‘’Çocuk Resimleri Neyi Anlatır’’ konulu 
bir sunum yapıldı. Ardından Rehber Öğretmenimiz 
Arzu ERDOĞAN “Anne-Baba Tutumları” konulu bir 
seminer verdi. Seminerde anne babanın çocuğuna  
sergilediği tutumlar, çocuğuyla  kurduğu iletişim 

şekli, çocuğun aile içinde kabul görüp görmediği, 
disiplin yöntemleri vb. konular ele alındı. Özellikle 
çocukların özdeşim kurmak için seçmiş olduğu 
modelin genellikle anne babası olduğu üzerinde 
duruldu. Bu nedenle ebeveynlerin çocuğa 
karşı tutumunun yanı sıra kendi aralarındaki 
iletişimlerinin de çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi 
açısından önemli bir etken olduğu vurgulandı.

İkinci sınıflarımızın velilerine yönelik her şube 
için ayrı olarak sınıf rehberlik toplantıları 
gerçekleştirildi. Toplantılarda disiplinin çocuk 
eğitiminin önemli bir parçası olduğuna vurgu 
yapılarak, çocuğa istenilen davranışları ve 
alışkanlıkları öğretmede, kendi kendini denetleme 
dediğimiz ahlâk gelişimini sağlamada önemli 
bir role sahip olduğu üzerinde duruldu. Etkili bir 
disiplin oluşturabilmek için ebeveyn ile çocuk 
arasındaki uyumun önemi, çocuklarda olumlu 
davranış geliştirebilmek için önemli ilkeler, 
olumlu ve olumsuz disiplin yöntemleri vb. konular 
toplantıların gündemini oluşturdu.   

 Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan ve ara 
sınıflara nakil gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması 
kapsamında okulu tanıtma, öğretmen ve rehberlik servisi ile 
tanışma ve yeni ortama adaptasyon çalışmaları yapıldı.

 Bireysel Rehberlik Çalışmaları:  Öğrencinin kendini tanıması, 
anlaması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve 
geliştirmesine; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde 
başarılı; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey 
olarak yetişmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Grup Rehberliği Çalışmaları: Öğrencilerimizin grup ortamında 
kendileriyle ilgili farkındalıklarını artırmak, becerilerini 
geliştirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmak 
amacıyla grup rehberliği çalışmaları yapıldı.

Birinci Sınıf Velileriyle Rehberlik Toplantıları

İkinci Sınıf Velileriyle 
Rehberlik Toplantıları Yapıldı

Öğrenciye Yönelik 
Çalışmalar
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Oryantasyon haftasında birinci sınıfa başlayan 
öğrencilerimizin velilerine ‘’Okula Uyum’’  
konulu seminer verildi. Rehber Öğretmenimiz 
Arzu ERDOĞAN tarafından verilen seminerde 
velilere,  birinci sınıf çocuğunun gelişim 
özellikleri, okul olgunluğu, okula uyum sürecinde 
karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri, okul 
fobisi ve belirtileri konularında bilgiler verildi.

 Birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin kısa 
zamanda ne istediğini bilen, kendi sorumluluklarını 
yerine getiren, doğru kararlar verebilen, kendi 
ayakları üzerinde durabilen, mutlu, başarılı bireyler 
olması dileğiyle seminer sona erdi. 

Üçüncü ve dördüncü sınıf velilerine yönelik 
Rehber Öğretmenimiz Esra KARA tarafından her 
sınıf için ayrı olarak sınıf rehberlik toplantıları 
gerçekleştirildi. Toplantıda “Televizyon ve 
Bilgisayarın Çocuklar Üzerindeki Etkileri“ 
konulu sunum yapıldı. Televizyon ve bilgisayarın 
çocukların, fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel 
gelişimlerine olumsuz yansımalarından söz edildi. 
Ayrıca, teknolojinin olumsuz etkilerini azaltmak 
için velilerimize önerilerde bulunuldu.

Uzman Klinik Psikolog Fazilet SEYİDOĞLU 
tarafından “Ben Anneyim” seminerleri verildi.

Seminerler, dört haftalık dizi şeklinde 
gerçekleştirildi.

1. Hafta; Sosyal, duygusal ve bilişsel özellikleri 
bakımından annenin, çocuğun içinde bulunduğu 
dönemi tanıması üzerinde duruldu.

2. Hafta; Annenin çocuğuyla doğru iletişim 
kurma süreci ele alındı. Nasıl çocuğumuzu daha 
iyi duyabilir ve sinirlerimize hakim olabiliriz? 
sorularına cevap verildi.

3. Hafta; Çocuğa konulacak kurallar ve doğru 
disiplin yöntemleri kullanımı üzerinde duruldu.

4. Hafta; Çocuğun kendine özgü mizaç özelliklerini 
kabul etmeyi, olumlu davranışlarını görebilmeyi ve 
çocuk yetiştirmedeki püf noktalar ele alındı . 

Seminer sonunda dört hafta programımıza katılan 
velilerimize Derya Öncü Koleji ve My Family 
Psikoterapi Gelişim ve Danışmanlık Merkezi 
tarafından sertifika verildi.

Birinci Sınıf Velilerine ‘’Okula 
Uyum’’ Konulu Seminer Verildi

Üçüncü ve Dördüncü 
Sınıf Velileriyle Rehberlik 
Toplantıları Yapıldı

Ben Anneyim Seminerleri



38

OKUL AİLE BİRLİĞİ

1. Fatih Çıtlak
Konu: Şahsiyetli Nesiller Nasıl Yetişir?

Okul-Aile Birliğinin düzenlediği geleneksel 
kahvaltımızın bu yılki konuğu Fatih Çıtlak Beydi. 
Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği program 
sonunda gelen misafirler beğenilerini ve 
memnuniyetlerini ifade ettiler.

2. Zehra Türkmen Seminer 
Konu: Çocuklarımıza Namazı Nasıl Sevdiririz?

Okulumuzda düzenlenen namaz etkinliği 
kapsamında  Zehra Türkmen, velilerimize 
“Namazı cocuklarımıza nasıl sevdirelim?” konulu 
bir seminer verdi. 

3. Rahile Kızılkaya
Konu: Peygamberimizi Çocuklarımıza Nasıl 
Sevdiriririz”

Okul-Aile Birlikte seminerlerimizin üçüncüsünde 
konuğumuz Rahile Kızılkaya, bize Peygamberimizi 
(s.a.v.) yeni nesle anlatmanın yolunun kendimizden 

geçtiğini anlattı. Rahile Hanımın söyledikleri 
velilerimiz tarafından beğeni ile karşılandı. Sorular 
soruldu, cevapları not edildi.Tekrar görüşme sözü 
ile seminer sonlandırıldı.

4. Saliha Erdim Seminer  
Konu: Duanın Önemi 

“Annelerin çocuklarına ettiği duanın çocuklarının 
etrafında nasıl bir duvar (kalkan)oluşturduğunu 
bilseydiniz” şeklinde başlayan Hadis-i Şerif’ten 
yola çıkarak ergenlik problemlerinin çözümünde 
duanın ehemmiyetine değinen Saliha Erdim, 
çocuklukta atılan sağlam sevgi temelinin 
ergenlikteki değerine de vurgu yaptı. Seminere 
velilerimiz ilgi gösterdi. 

5. Nazlı Özburun
Konu: Eşler Arası İletişim

OKUL-AİLE BİRLİKTE SEMİNERLERİ
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1. Hami Projesi

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Muammer YILDIZ 
tarafından yürütülen Hami Projesi kapsamında, 
Selami Ali Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı  “Derya 
Öncü Koleji” tarafından yenilendi.

Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüzün katılımıyla gerçekleştirilen 
Selami Ali Ortaokulu bayrak töreninin ardından, İl 
Milli Eğitim Müdürümüzün katılımıyla Derya Öncü 
Koleji tarafından donatılan Selami Ali Ortaokulu 
özel eğitim sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

2. Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneğini Ziyaret 

Okul Aile Birliği olarak Mutlu Yuva Mutlu Yaşam 
Derneğinin Çekmeköy’de bulunan yaşam merkezini 
ziyaret ettik. Dernek yetkililerinden yapılan faaliyetler 
hakkında ayrıntılı bilgi aldıktan sonra başarılı 
çalışmalarından dolayı yöneticileri tebrik ettik ve 
kendilerine destek sözü verdik.

3. Suriyeli Aileler 

Okul-Aile Birliği, tüm yıl boyunca velilerimizden 

gelen malzemeleri zor durumdaki Suriyeli 
ailelere ulaştırdılar. Zaman zaman da gıda 
desteğinde bulundular.

4. Köy 0kuluna Kitap Desteği

Samsun Çarşamba Kürtün Köyü Ortaokulu’nun 

Eşler arası iletişimin sırlarının anlatıldığı 
seminerde katılımcılar hayatlarına dair pek çok 
ipucu elde ettiklerini söylediler. 

6. Mehmet Çelenk     
Konu: Çocuklarımızda Engelli Bilinci Nasıl 
Oluşturmalı?

Dünya Engelliler Günü vesilesi ile Körler 
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Çelenk Bey, Okul-Aile Birliği üyelerimizle keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdi.

SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ
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OKUL AİLE BİRLİĞİ

9. Teraryum

Biyoloji öğretmenimiz Muzaffer Kabakbaş’ın 
organizesi ve velimiz Esra Hanımın rehberliğinde 

gerçekleşen teraryum work-shop çalışmasında 
velilerimiz çok keyifli saatler geçirdiler.

SOSYAL FAALİYETLER

kütüphanesinin kitapları için seferber olan Okul-
Aile Birliğimiz okul kütüphanesinin kurulmasına 
destek verdi. Okul Müdürü Şeref AK köy okulu 
olarak çocuklarına bu şansı tanıyan velilerimize 
müteşekkir olduklarını bildirdiler.

5. Suriyeli Misafirlere Destek

Okul-Aile Birliğimiz ve sınıf annelerimiz  çok 
hayırlı bir iş için yoruldular. Suriyeli ihtiyaç sahibi 

on ailenin her türlü ihtiyacı için seferber oldular: 
Yatak odası, baza, mutfak eşyası... Bir evin tüm 
ihtiyacı olabilecek her şey velilerimiz tarafından 
karşılandı.

6. Özel Eğitim Sınıfı

Sınıf annelerimizin çok özel gayretleri ile Beykoz 
75.yıl Cumhuriyet Köyü Ortaokulunun özel eğitim 

sınıfının yer döşemesi yaptırıldı. İhtiyaç sahibi 
ailelere malzemeler ulaştırıldı.

7. Engelli Öğrencinin Ameliyatı

Yürüyebilmek için uzun süredir bekleyen tekerlekli 
sandalyeli bir öğrencinin ameliyat giderleri için 
annelerimiz seferber oldular. Bacaklarının pek 
çok yerine platin takılan öğrencinin doktorundan 
güzel haberler alındı. 

8. Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen proje 
kapsamında okulumuzu ziyarete gelen Tanzanyalı 
ve Tunuslu yetimlerimizin sınıf annelerimiz 
tarafından kıyafet çanta ayakkabı gibi ihtiyaçları 
karşılandı. En güzel şekilde misafir edilen 
yetimlerimiz hediyelerle uğurlandı.
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10. Çanakkale Çadırı

Çanakkale Zaferi etkinlikleri çerçevesinde 
Okul-Aile Birliğimiz farklı bir etkinliğe imza attı. 
Kızılay’ın temin ettiği çadır velilerimiz tarafından 
düzenlendi .Bir hafta boyunca süren etkinlikler 
çerçevesinde, şehitler hatırasına Kur’an-ı Kerim 
okutulması, huzurevinden yaşlıların davet 
edilmesi, köy okulu öğrencilerinin davet edilmesi 
gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

11. Hem Gezi Hem Hayır

Yuşa Hz. ziyareti ile başlayan program Cumhuriyet 
Köyü Okulunu ziyaretle tamamlandı. Sevgi 
evlerinden 55 yetim ile engelli ve ihtiyaç sahibi 
pek cok sayıda köy çocuğunun öğrenim gördüğü 
okula sınıf annelerimiz okul müdürü Esra Hanımın 
talebi üzerine deterjan desteğinde bulundu. 
Esra Hanım’ın öğrenciler ile yaşadığı sıkıntılar 
ve bunlarla başedebilmek için verdiği mücadele 
velilerimizi çok etkiledi. Okula ve öğrencilere 
destek sözü vererek okuldan ayrıldık. 

Talha Uğurluel İle Topkapı

Araştırmacı yazar Talha Uğurluel rehberliğinde 
Topkapı Sarayı gezimiz yoğun katılımla 
gerçekleştirildi. Verimli geçen bu gezi sonrası 
katılımcılar defalarca ziyaret ettikleri halde saray 

hakkında az ya da yanlış bilgilere sahip olduklarını   
fark ettiklerini söylediler.

12. Hayır Kahvaltısı

Beykoz Cumhuriyet Köyü Ortaokulu engelli sınıfını 
yaptırmak üzere düzenlenen kahvaltıya katılım 
beklenenin üzerindeydi. Bu organizasyona geçmiş 
yıllardaki Okul Aile Birliği Başkanlarımızın da 
katılması kurum geleneği adına ayrı bir güzellik oldu. 

13. Okul Aile Birliği Teşekkürü Haketti

Okul Aile Birliği üyelerimiz yıl içerisinde çok çalıştılar. 

* Yoksulların, mültecilerin derdine derman oldular.
* Köy okullarına yardım ettiler.
* Farklı okullarda kitaplıklar kurdular.
* Engelli öğrencilerin sınıflarını düzenlediler.
Buraya alamadığımız birçok güzel çalışmaya imza 
attılar.
Üyelerimiz, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının son 
toplantısına okul müdürümüz Göksal Aslan Beyin 
nazik davetini kırmayarak icabet ettiler. Kendilerine 
kurumumuz adına paketlerini ve teşekkür 
belgelerini Genel Müdürümüz Haydar Temel Bey ve 
Okul Müdürümüz Göksal Aslan Bey takdim ettiler.
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GÖRSEL SANATLAR

Dersimiz, öğrencilerimize hayal dünyalarını 
özgürce konuşturabildikleri çeşitli alanlar 
sunuyor. Boyaların yanı sıra üçboyutlu 
malzemelerin de kullanıldığı Görsel Sanatlar 
dersi yıl içinde öğrencilerin aktif katılımıyla 
gerçekleşiyor. Resim defterine bağlı kalınmadan 

yapılan faaliyetlerde, büyük kraft kağıtları, okul 
duvarları, küçük ressamlarımıza ilham kaynağı 
olabiliyor. Yaza merhaba derken, okul bahçesinde 
de aktivitelerin devam etmesi, paylaşımın bolca 
olduğu grup çalışmaları, dersin vazgeçilmezleri 
arasında yer alıyor.

Sanat akademisi öğrencilerimiz, Eko Okul 
kapsamında, değerler eğitiminde ve resim 
yarışmalarında bir çok eserle katkıda 
bulunuyorlar. Yıl sonu sergisiyle eserlerimiz 

velilerimizin beğenisine sunuldu. Oldukça ilgi 
çeken eserler sayesinde öğrencilerimiz, yüksek 
motivasyonla sanat hayatlarına devam ediyorlar.

Bahçe Sanat Etkinlikleri

Eko Okul 
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Öğrencilerimizle yaptığımız beyin fırtınası ile 
Sanat Sokağımız’ı tasarladık. Kulüp saati ve 
öğle teneffüslerinde resim, müzik ve edebiyat 
konularını tema edinerek sanat sokağımızı 
hazırlamaya başladık. Öğrencilerimiz neşe içinde 
çalışmalarını sürdürdüler. Genel müdürümüz, 

idarecilerimiz ve velilerimizin de katılımıyla Sanat 
Sokağı’mız resim sergimizle birlikte açıldı. Açılışta 
Müzik Kulübü enstrüman dinletisiyle bize destek 
oldu. Sanat Sokağı’mız keyifli düzenlemesiyle 
ziyaretçilerine masalsı bir keyif yaşatmaya devam 
ediyor.

Sanat Sokağı
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MÜZİK

• Derslerde Enstrüman Eğitimi

Öğrencinin müziği öğrenebilmesinin en büyük 
etkeni enstrümandır. Yalnızca teoride kalmadan, 
müziğin yapısını görerek ve duyarak öğrenebilmek 
bir enstrüman çalmaktan geçer. Bu yüzden  
ilkokulda tüm sınıflarda temel piyano eğitimi 
verildi. Her öğrenci kendi yetenek seviyesi 
çerçevesinde az ya da çok piyano çalabilmektedir.

• Ders Dışı Enstrüman Eğitimi Programları

Bir enstrümanı tam anlamıyla öğrenebilmek için 
sınıf ortamının dışında da çalışmak gerekir. Bu 
nedenle isteyen öğrencilerimize okul dışı saatlerde 
enstrüman eğitimi programları uyguluyoruz.

Sınıf seviyelerine göre tercih edilebilen piyano, 
gitar, keman, bağlama enstrümanlarının eğitimleri 
talep durumuna göre verilebilmektedir. Bu yıl 
yaklaşık otuz öğrencimiz bu programlara katıldı. 
Geçmiş yıllardan beri devam eden öğrencilerimiz 
okulumuzun öğrenci orkestralarını oluşturdular.

Enstrüman Eğitimleri
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• Öğretmenler Günü programında ilkokul 
koromuz sahne aldı.

• Kutlu Doğum etkinlikleri çerçevesinde 
sahne alan koromuz birbirinden güzel ilahiler 
seslendirerek Peygamberimize hediye ettiler.

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencilerimizden oluşan koro oldukça renkli bir 
program sundu.

• Müzik Kulübümüzün her yıl düzenlediği yıl sonu 
konserimiz bu yıl “Şifalı Sesler” adıyla 13 Mayıs 
2016 Cuma günü sahne aldı. Yaklaşık bin yıllık bir 

geçmişe sahip olan müzikle tedavi konusunda 
öğrenci ve velilerimizin bilgi sahibi olmaları 
amaçlandı. Her makamın ve her sesin insan 
sağlığı üzerinde bir etkisi olduğu vurgulandı. 

Öğrenci koroları ve onlara eşlik eden öğrenci 
orkestrasıyla birlikte yaklaşık yüz otuzF öğrencinin 
sahne aldığı konserde, ilahiden klasiklere, piyano 
resitalinden, orkestra performanslarına ve popüler 
eserlere kadar farklı türde müzik ve kültürel 
atmosfer Derya Öncü sahnesine taşındı. Konser, 
yaklaşık iki saat sürdü. İzleyenler tarafından ilgi ve 
beğeni ile karşılandı.

Sahne Etkinlikleri
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MÜZİKBEDEN EĞİTİMİ

Geleneksel olarak düzenlediğimiz Babalar Masa 
Tenisi Turnuvası heyecanlı geçti. Her yıl yoğun 
katılımın olduğu turnuvada öğrencilerimiz de 
babaları ile heyecanlı dakikalar geçirdi. Babalarını 
destekleyen öğrencilerimizin heyecanı görülmeye 
değerdi. Turnuvaya katılan velilerimize teşekkür 
ederiz. 

Dereceye Giren Babalarımız;

ARİF TURAN – BİRİNCİ

ULVİ CEMAL BUCAK – İKİNCİ

HÜSEYİN YAŞAR - ÜÇÜNCÜ

Okulumuzda beden eğitimi derslerinin yanı 
sıra haftada bir saat jimnastik dersleri gören 
öğrencilerimiz il müsabakalarına katılarak 
okulumuzu temsil ettiler. Derslerde kendini 
geliştiren öğrencilerimiz jimnastik branşına 
yönlendirilerek lisanslı sporcu olmaları ve 
yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır. Hafta 

sonu etkinliklerinde jimnastik faaliyetlerimiz 
devam etmektedir. Derslerde ve hafta sonu 
etkinliklerinde kendini geliştiren öğrencilerimiz yıl 
sonu programlarında ve kutlamalarda jimnastik 
gösteri gurubunda yer almaktadır.

En Baba Turnuva 

Jimnastik Çalışmalarımız
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Okul takımlarında yer alan öğrencilerimiz hafta 
içi iki gün öğlen aralarında ve okul çıkışlarında 
antrenman yaparak çalışmalarına devam 
etmektedir. Futbol branşında son iki yıldır 
yaptığımız alt yapı çalışması sonucunda okul 

futbol takımımız, Üsküdar İlçesi Özel Okullar 
Arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon olmuştur. 
Futbol takımlarımızda yer alan öğrencilerimiz, 
futbol kulüplerine lisanslı sporcu olarak 
yönlendirilmektedir. 

Geleneksel çocuk oyunları ile tanışan 
öğrencilerimiz sokak oyunlarının zevkini ve 
heyecanını yaşadı. Kalabalık ve yoğun şehir 
yaşantısının arasında sokaklarda oyun alanlarının 
kalmamasından dolayı seksenli ve doksanlı 

yıllardaki sokak oyunlarının bir çoğunu bilmeyen 
öğrencilerimiz spor salonlarında bu oyunlarla 
tanışma fırsatı buldu. Mendil kapmaca, sek sek, 
kaleli yakan top oyunlarıyla hem yarıştılar hem de 
eğlendiler. 

Minik Erkek Futbol Takımımız Şampiyon

Geleneksel Çocuk Oyunları
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BEDEN EĞİTİMİ

Masa tenisi çalışmalarımız okul takımı ve 
kulüp faaliyeti olarak devam etmektedir. Okul 
takımlarında olan öğrencilerimiz haftada bir gün 
kulüp saatinde çalışma yaparken haftada iki gün 

öğlen aralarında antrenman yapmaktadır. İl ve 
ilçe müsabakalarına haftada üç gün antrenman 
yaparak hazırlanmaktadırlar.

Haftada bir gün olmak üzere dönem boyunca 
devam eden çalışmalarımızda öğrencilerimiz 
hem yüzmeyi öğrendiler hem de eğlenceli zaman 
geçirdiler. Yüzme faaliyetimiz birinci dönem ve 
ikinci dönem olmak üzere yıl boyunca devam 
etmektedir.

Beden Eğitimi Zümresi olarak birinci sınıflarımızın 
okuma bayramında “Jimnastik – Taekwondo 
– Step ve Dans” gösterisi hazırlamaktayız. 
Yıl boyunca derslerde ve kulüp faaliyetlerinde 

öğrendiklerini okuma bayramında anne ve 
babalarına sergileme fırsatı bulan miniklerimiz 
çalışmalara severek katılıyorlar. 

Masa Tenisi Çalışmalarımız Devam Ediyor

Yüzme Faaliyetimiz

Okuma Bayramı 
Çalışmalarımız
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İlkokullar arasında yapılan oyun ve fiziki etkinlik 
yarışmalarında ikinci sınıf öğrencilerimiz farklı 
on yarışma sonunda Üsküdar birincisi olarak 
İstanbul finallerinde Üsküdar ilçemizi temsil 
etmeye hak kazanmıştır. Bütün enerjileri ile 
yarışmalarda üstün performans gösteren 

miniklerimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki 
yıllarda okulumuza bolca kupa ve derece 
kazandıracak öğrencilerimizin yetişiyor olması 
Derya Öncü Eğitim Kurumları olarak bizlere de 
güven vermektedir. 

Okulumuzda beden eğitimi derslerinin yanı sıra 
haftada bir ders taekwondo gören öğrencilerimiz 
il ve ilçe müsabakalarında okulumuzu temsil 
ettiler. Derslerde kendini geliştiren öğrencilerimiz, 
taekwondo branşına yönlendirilerek lisanslı 

sporcu olmaları ve yarışmalara katılmaları 
sağlanmaktadır. Kendini geliştiren öğrencilerimiz 
yılsonu programlarında ve kutlamalarda 
taekwondo gösteri gruplarında yer almaktadır.

Yüzme Faaliyetimiz

İlkokullar Oyun ve Fiziki Etkinlik Yarışmalarında 
Üsküdar Birincisiyiz

Taekwondo Çalışmalarımız




