
 



 

  

 

 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

GELECEĞE NEFES 

TÜZDEV ATÖLYESİ 

E-TWİNNİNG 

DİSLEKSİ VE DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR? 

ÇOCUKLARDA GIDA ALERJİSİ 

 

 

 



 

Mevlid Kandili Özel Programı Mevlid Kandil Hediyesi Geleceğe Nefes 

Mevlid Kandili Özel Programı Tüzdev Atölye Çalışması 

Buse Kolej Geleceğe Nefes Oldu 



  

Buse Kolej Geleceğe Nefes Oldu 

Tüzdev Atölye Etkinliği (Balon Araba) 

Tüzdev Atölye Etkinliği (F-16 Maket Uçak) 

Tüzdev Atölye Etkinliği (F-16 Maket Uçak) 



  

Görsel Sanatlar Atölyesi 

Robotik Kodlama Çizgi Çalışması 

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı 

Görsel Sanatlar  Dersi 

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı 

Tüzdev Atölye Dersi 



  

Sınıf İçi Ders Etkinliği 

Kitabımı Okuyorum 
Balonumu Uçuruyorum 

Mevlid Kandili Hediyesi  

Kütüphane Dersi Mevlid Kandilinde Efendimize Şiirler 

Sınıf İçi Etkinlikler 



 

Sınıf İçi Etkinlikler Kitap Okuma Saati 

6 Şapka Tekniği ile Öğrenme Geleneksel Oyunlar 

Mevlid Kandili Programı Geleceğe Nefes  

Geleneksel Çocuk Oyunları Öğretmenler Günü Kutlaması 



  

6 Şapka Tekniği ile Öğrenme 6 Şapka Tekniği ile Öğrenme 

Kitap Okuma Etkinliği Geleneksel Çocuk Oyunları 

Kitap Okuma Etkinliği Kitap Okuma Etkinliği 

3 Boyutlu Deyimler Etkinliği 
Aile ile yapılmış Soyağacı 



  

Mevlid Kandili Programı 

Mevlid Kandili Programı Kütüphane Saati 

Yağmur Bulutları Deneyi 

Tüzdev Atölye Etkinliği Okumayı Öğreniyoruz 



  

Geleceğe Nefes 

Mevlid Kandili Programı Mevlid Kandili Programı 

Tekvando Maçı 
Tekvando Maçı 

Öğretmenler Günü Programı Sınıf İçi Etkinlik 

Geleneksel Çocuk Oyunları 



  

Neşeli Çocuklar Neşeli Bilimler 



 

              eTwinning Nedir? 
eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. 

İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en 

heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, 

Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, 

müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. 

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve 

hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar 

kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir. 

eTwinning Portalı (www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalışma alanıdır. Yirmi 

sekiz dilde mevcut olan eTwinning Portalının bugün yaklaşık olarak 573.000'den fazla 

öğretmen üyesi bulunmaktadır. Portal, öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturma, 

fikirlerini paylaşması, en iyi uygulama alışverişinde bulunması ve eTwinning platformunda 

bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak hemen birlikte çalışmaya başlaması için 

çevrimiçi araçlar sağlamaktadır. 

2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan 

eTwinning, 2007 yılından bu yana Yaşam Boyu öğrenme Programına sıkı bir şekilde 

entegre edilmiştir. Merkezi Destek Servisi, Avrupa'daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler 

için eğitimi geliştiren 31 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan 

European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 38 

Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir. 

Ülkemiz eTwinning'e 2009 yılında dahil olmuştur. eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 

göstermektedir. Ülkemizde 52.000'den fazla okuldan, 129.000'den fazla kullanıcı portala 

kayıtlıdır ve şu ana kadar 23.000'den fazla projeye katılmışlardır. eTwinning Erasmus+ 

sürecinde de Avrupa Komisyonu'nun desteklemeye devam ettiği faaliyetlerden biridir ve 

son süreçte 2021 yılına kadar sürdürülecektir. 

 

 



 

 

 

 

Drama çocukların hayal güçlerini ve yaratıcıklarını destekleyen, 

yaşantı yoluyla öğrenmelerini sağlayan bir yöntemdir 

ve bir eğitim yöntemi olarak dramanın amacı, çocukta doğuştan var 

olan üreticiliği geliştirmektir. –mış gibi yapma olarak ifade edilen 

drama ile çocuklar üretici bir yolculuğa çıkmakta, bu yolculukları 

sırasında yaşantı yoluyla öğrenmektedirler. 

Dramanın çocukların gelişimini bütüncül olarak destekleme 

özelliği vardır. Çocuk bir duyguyu, düşünceyi, olayı doğaçlama, rol 

oynama gibi teknikleri kullanarak sergilerken tüm gelişim alanları 

olumlu yönde desteklenmiş olur. Çocuklar için 

hazırlanan eğitim programlarında drama etkinliğine yer verilmesinin 

yaralarları arasında üreticiı düşünmeyi teşvik etme, öğrenilenlerin 

kalıcı olmasını sağlama, eleştirel düşünme, dinleme, işbirliğini yapma 

ve empatik becerinin gelişimini destekleme, pozitif bakış açısı ile 

bakmayı kazandırma, gelişim alanlarını destekleme sayılabilir 

Ayrıca drama; çocuğun, kendini özgürce ifade 

etmesi, hoşgörülü, demokratik ve üretici bir kişilik geliştirmesi, 

bağımsız düşünebilmesi, olaylara çok yönlü bakabilmesi ve kendini 

tanıması açısından etkili bir eğitim yöntemi olarak düşünülmektedir 

Okul öncesinde drama çalışmalarına katılan çocuk, üretici 

davranışlarla yeni yollar bulma ve rol oynamayla çatışmaları çözme 

kapasitesini geliştirir. Çocukta grup içinde bağımsız olma, kurallara 

uyma, birlikte karar verme becerisi gelişir, doğru ahlaki yargılar oluşur 

Çocukların kendileri ve içinde yaşadıkları çevreleri 

ile ilgili bilgilerini artırır, kendilerine ve çevreye karşı duyarlı olmaları 

ve olumlu tutum oluşturmalarına destek olur, yaşanılan çevreye karşı 

duyarlılık kazandırır. Drama alternatif dünyaları çocuklara tanıtır ve 

farklı bakış açılarına saygı geliştirir  Çocuklar gerçek dünyadaki bilgi ve 
deneyimlerini dramada hayali bir dünya üretmek için kullanır ve dramada 

tasarladıkları 

durumları ve rolleri tanımlarken olayları ve ilişkileri incelemeyi 

öğrenirler. Bunların yanı sıra, çocuklar girdikleri rollerle özdeşim 

kurarak ilişkileri, olayları araştırırlar. Bunun sonucunda da çocukların 

kendilerini ifade etmeleri, başkalarına karşı duyarlı olmaları ve grupla 

bir şeyler yapmaları desteklenir . 

 

 

DRAMA YÖNTEMİ İLE ÖĞRETİM 



  

 Scientists have been trying 

to find out why we are becoming 

more allergic to food.  One reason 

may be improved hygiene , which 

leads to children having 

fewer infections. Another cause 

may be the lack of vitamin Dwhich 

helps our immune system  fight 

allergies. 

 At the moment a  food 

allergy cannot be cured. In 

addition, it is very difficult 

to determine which food children 

are allergic to.  Doctors 

recommend eating small amounts 

of possibly allergic food 

and observe how the body reacts . 

 Peanuts are causing an 

increasing number of allergies 

with children 

MORE AND MORE CHILDREN WITH FOOD ALLERGIES 

 The rate of food allergies around the world 

is increasing. The rise in food allergies 

has affected western countries most.  

 Especially children are at risk.  In some cases, 

allergies can lead to dangerous and even life-

threatening situations. More and more families must 

change their diets in order to fight allergies.  Children can 

be allergic  to various types of food, above all, milk 

and dairy products, nuts , and fish. 

 Allergies are caused by allergens , which are 

basically harmless substances that the immune 

system tries to fight .  Victims suffer from 

a variety of symptoms including redness of the  

skin, vomiting, diarrhea and breathing difficulties. 

 In the United States 8% of children have some 

form of allergy. In Australia, 5% of all children are 

affected.  The UK has seen a 500% increase 

in peanut allergies alone in the past 20 years. 

 While industrialized countries are hardest hit, 

allergy rates in developing countries are lower. Cities are  

affected more than rural areas. 



 

  

 Çocuklar, her şeyden önce süt ve süt ürünleri, fındık ve balık gibi çeşitli yiyecek türlerine alerjili 

olabilir. Alerjilere, bağışıklık sisteminin savaşmaya çalıştığı temel olarak zararsız maddeler olan alerjenler 

neden olur. Mağdurlar, cildin kızarıklığı, kusma, ishal ve solunum güçlüğü gibi çeşitli semptomlardan 

muzdariptir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların % 8'i bir tür alerjiye sahiptir. Avustralya'da, tüm çocukların % 5'i 

etkilenir. İngiltere, son 20 yılda yalnızca yer fıstığı alerjilerinde % 500 artış gördü. Sanayileşmiş ülkeler en çok 

etkilenirken, gelişmekte olan ülkelerde alerji oranları düşüktür. Şehirler kırsal alanlardan daha fazla 

etkilenmektedir. Bilim adamları neden gıdalara daha alerjik hale geldiğimizi bulmaya çalışıyorlar. Bunun bir 

nedeni, daha az enfeksiyon geçiren çocuklara yol açan gelişmiş hijyen olabilir. Diğer bir neden, bağışıklık 

sistemimizin alerjilerle savaşmasına yardımcı olan Dwhich eksikliği olabilir. 

Şu anda bir gıda alerjisi tedavi edilemez. Ek olarak, hangi yiyeceklerin      

alerjisi olduğunu belirlemek çok zordur. Doktorlar az miktarda        

muhtemel alerjik yiyecek yemeyi önerir ve vücudun nasıl tepki         

verdiğini gözlemler.       

Yerfıstığı, çocuklarda artan sayıda alerjiye neden olmaktadır.       

Dünyadaki gıda alerjileri oranı 

artıyor. Gıda alerjilerindeki artış 

en çok batı ülkelerini etkiledi. 

Özellikle de çocuklar risk altında.. 

Bazı durumlarda, alerji tehlikeli 

olabilir ve hatta hayati tehdit 

taşıyan durumlara yol açabilir. Bu 

sebeple daha fazla sayıda aile 

alerjilerle mücadele etmek için 

diyetlerini değiştirmelidir. 



 

 Psikolojik Danışman Yahya ÜNALDI 

19 Kasım ara tatilde öğretmenlerimize 

“Dikkat Eksikliği Ve Disleksi” konulu  

seminer verdi.  

 Okulumuzda  yapılan seminere tüm 

öğretmenlerimiz katıldı. Ara tatil  

kapsamında yapılan seminer yaklaşık iki 

saat sürdü. Psikolojik Danışman Yahya 

ÜNALDI semineri esnasında slayttan video  

ve yazılar ile sunumu yaptı. 

Öğretmenlerimizi dikkat eksikliği ve disleksi 

durumu konusunda aydınlattı ve 

öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiği 

konusunda rehber oldu. 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE DİSLEKSİ 

Psikolojik Danışman 
Yahya ÜNALDI 

 

   Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü) Nedir? Ne Değildir? 

 Disleksi tanısının Türkçe karşılığı  “Özgül Öğreneme Güçlüğü”dür.  Kişiye özgü öğrenememe 

durumudur.  

DİSLEKSİ KAÇA AYRILIR ? 

Öğrenme sorunları birçok alanda görülebilmekle birlikte akademik olarak temelde 

 

 Okuma bozukluğu (disleksi), 

 Yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), 

 Matematik bozukluğu (diskalkuli)  

 Sözel olmayan öğrenme zorlukları 

şeklinde dört ana grup olarak özetlenebilir. 

 

 Disleksisi olan bireylerin sözcükleri doğru okuma, okuduğunu anlama ve okuma hızlarında 

problemler vardır. Okuma yazmayı öğrenmede yaşıtlarına göre gecikme görülür. Okurken yanlış ve 

yavaş okuma, harf, hece ve satır atlama sıktır. Okuduğunu anlamada güçlük çekerler. 

 

 

 



  

DİSLEKSİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKIYOR ? 

Okul döneminde ortaya çıkıyor 

 

 Disleksi nörogelişimsel bir bozukluk olan Özgül Öğrenme Bozukluğu’nun bir alt tipidir. Nörogelişimsel bozukluklar 

genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu gelişimin erken dönemlerinde ortaya çıkar ve genellikle yaşam boyu süren 

durumlardır. Yani bir çocuk sonradan disleksi olmaz ancak etkilenen akademik becerilere olan gereksinimler bireyin kısıtlı olan 

yeterliliğini aşana kadar belirgin hale gelmeyebilir. Yani belirtilerin belirginleşmesi her çocukta aynı dönemde olmaz. 

Genellikle normal sınıfta ya normal ya da kaynaştırma eğitimi alırlar. Bazı çocuklar bunun yanında ek özel eğitime ihtiyaç 

duyabilirler. 

 Sosyal becerilerde sorunlar yaşayabilirler 

 Disleksisi olan bireylerin sadece akademik alanda değil hayatın başka alanlarında da sorunlar yaşayabilir. Bunlardan biri 

sosyal becerilerde yaşadıkları problemlerdir. Kendilerini uygun ifade etme konusunda sorun yaşayabilirler. 

Eğer uygun zamanda tanınmamış ve gerekli destek sunulmamış ise uzun yıllardır süren çaba ve akademik zorluklar sonucunda; 

 Depresif, 

 Kaygılı 

 Benlik saygısı düşük bireyler olabilir. 

 Kişiler arası ilişkilerde sorunlar görülmeye başlar. 

 

Disleksi sorunu olan çocuklar  

özel ve zor yaşantıladıkları  

problemlerden dolayı 

 uyum sorunu yaşarlar.  

Eğer bu özel  

durumları 

 fark edilip  

gerekli ve yeterli  

destek sunulmaz ise 

 farklı psikiyatrik 

 hastalıklar görülebilir. 
 

Okul öncesi dönemde belirtiler veren disleksinin belirgin hale geldiği dönem 

genellikle örgün eğitimin başladığı yıllar olan okul yıllarıdır. 

Akademik becerilerde zorluklar süreklilik gösterir. İlkokul 1’de okuma yazma 

öğrenimi sırasında yaşıtlarına  göre okuması geciken bu çocuklar, sonraki  yıllarda 

yavaş okuma, yanlış okuma ve  okuduğunu anlamama  gibi sorunlar yaşarlar. 

 

 

 

  

 



  



 

  

            PEYGAMBERİMİZİN                

GÜNLÜK YAŞAMINDA 

YAPMIŞ OLDUĞU DUALAR 

 EY ALLAHIM YÜZÜMÜ GÜZEL 

YARATTIĞIN GİBİ AHLAKIMI 

DA GÜZELLEŞTİR  

 EY ALLAHIM BENİ İLİM ILE 

ZENGINLEŞTIR VE BENİ 

YUMUŞAK HUYLU OLMAKLA 

SÜSLE  

 EY ALLAHIM BİZE TAKVAYI 

NASİP EYLE DÜNYA VE 

AHIRETTE BİZE İYİLİKLER VER  

 EY ALLAHIM SANA 

ZİKRETMEMDE SANA 

ŞÜKRETMEMDE VE SANA 

GÜZEL İBADET ETMEMDE 

BANA YARDIM EYLE  

 EY ALLAHIM KURAN-I KERİM'İ 

KALBİMİN BAHARI EYLE 

SADRIMA NUR EYLE 

HÜZÜNLERIME CILA OLSUN 

ÜZÜNTÜLERIMIZI GIDERSIN  

 EY ALLAHIM SENİN 

SEVECEĞİN SENİN RAZI 

OLACAĞIN İŞLERE BİZLERİ 

MUVAFFAK EYLE  

 EY ALLAHIM SENİN SEVGİNİ 

SENİ SEVENLERİN SEVGISINI 

VE SENİN SEVGİNE 

ULAŞTIRACAK AMELLERİN 

SEVGISINI NASİP EYLE  

 

KOLAYLAŞTIRMA DUASI 

Rabbi yessir vela tüassir Rabbi temmim bilhayr. 

ANLAMI :Rabbim kolaylaştır bize zorlukları gösterme her işimiz kolay olsun dünya 

hayırlarla dolsun. 

 

ZİHİN AÇICI DUA 

Rabbi zidni ılmen ve fehmen ve elhıgni bissalihın. 

ANLAMI: Rabbim zihnimi aç ilmimi arttır ve beni salihlerden eyle. 

 

MUSA (A.S) 'ın DUASI 

Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vehlül ugdetem millisani yefgahü gavli 

Ey Rabbim içime ferahlık ve sevinç ver ve bütün işlerimi kolaylaştır dilimdeki bağı 

çöz ki beni iyi anlasınlar. 

 

YEMEKTEN ÖNCE OKUDUĞUM DUA 

Bismillahi Şafi hu Allah, Bismillahi Kafi hu Allah Bismillahi Muafi hu Allah 

Bismillahillezi lâ yedurru measmihi şeyün filerdı vela fissemai vehüvessemiul alim 

haza min ındillah Bismillahirrahmanirrahim. 

 

YEMEKTEN SONRA DA 

Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahillezi etamena vesegana vecealena minel 

müslimin. 

ANLAMI :Bizi yediren bizi içiren ve bizi müslümanlardan kılan Allâh'a hamd olsun. 

 

TUVALETE GIDERKEN OKUNACAK DUA 

Euzü billahi minelhubsi vel habais 

Çıkarken ellerimizi yıkarken de Gufraneke diyoruz. 

 

EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA 

Bismillahi Hasbiyellahü tevekkeltü alellahi lâ havle vela guvvete illa billahil aliyyil 

azim. 

ANLAMI :Allah'ın ismini zikrederek çıkarım. Ben Allah'a tevekkül ettim. Güç ve 

kuvvet Allah'ın lütfu ve ihsanıyladır. 

 

ARABAYLA VEYA HERHANGI BIR VASITAYA BİNERKEN OKUNACAK DUA 

(Zühruf Suresi 13. Ayet) Sübhanellezi sehhara lenâ haza vema künna lehü 

mügrinin. 

ANLAMI :Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim 

gücümüz yetmezdi. 

 

 



 

  

 

Değerli Velimiz; 

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm müminlerin üzerine olsun. 

Manevi değerler dersinde bu aya Temizlik ve Namaz konularıyla birlikte Efendimizin 

hayatından bahsettik. 

İnanç esaslarıyla temelini attığımız, iman melekesiyle taçlandırdığımız dersimizi ibadet 

kalkanıyla nasıl korumaya alacağımızı idrak etmeye ve uygulamaya çalışıyoruz. 

Bu vesileyle Taharet (temizlik) tuvalet adabından başladık. Tuvalet adabının önemi üzerinde 

durduk. Oyuncak bebek yardımıyla tuvalette nasıl temizleniliri gösterdik. 

Abdest konusunda çocuklarımızla drama yaptık. Bir çocuğumuz abdest alırken, birisi çeşme, 

birisi lavabo, birisi havlu, birisi sabun oldu.  Eğlenerek drama yoluyla abdesti öğrendik. Topluca 

sınıfta abdest nasıl alınırı uygulamalı gösterdik. Videolar izledik. 

Namaz konusu üzerinde iki hafta durduk. Çocuklarımızı namaza alıştırmak için çizelge verdik. 

Namaz nasıl kılınırı uygulamalı olarak bir çocuk üzerinden gösterdik. Namazın farzları 

konusunu sınıfta oyun oynayarak ezberlemeye ve anlamaya çalıştık. 

Namazın önemini anlatan kıssalar anlattık. 

Not: Mevlid Kandili dolayısıyla salavat çeken tüm öğrencilerimi canı gönülden tebrik 

ediyorum. Rabbim kabul eylesin…. (bir hafta içerisinde BİR MİLYONA yakın salavat çekilmiştir) 

selam ve dua ile 



 



 



  

PEYGAMBERİM 

Peygamberim, sen bize örnek oldun. 

Yaptığın iyiliklerle, sabrınla, merhametinle… 

Sen fakirlere yardım ettin, sen açları doyurdun, 

Sen öksüz ve yetimleri sevdin, onları büyüttün. 

 

Sen Allah(c.c)’ nun emrini yerine getirdin. 

Bize dinimizi anlattın ama sana inanmayanlar oldu. 

“Biz sana inanmayacağız” diyenler oldu. 

Sana kötülük yapan seni dışlayanlar oldu. 

Ama sen yine de sabrettin, bize dinimizi anlattın. 

 

Sen bize dinimizi anlattın, sen bize örnek oldun. 

Sen bize fakirlere yardım  etmeyi, sabırlı olmayı, 

Kötülük yapmamayı, iyilik yapmayı öğrettin. 

Seni çok seviyorum, bize bütün bunları öğrettiğin için. 

Emin Buğrahan Yıldırım 4-A 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Peygamberim 

 

Resulullah  seni çok severim. İçimde sana ve Allah’a 

tükenmez bir sevgi var. İçimden hep derim ki “keşke 

peygamberimizin zamanında olsaydım da 

peygamberimizin nur yüzünü görebilseydim” derdim. 

Ya Muhammed, bu dünya da sanırım en çok istediğim 

şey senin gibi olmak. Çünkü seni tanımak için 

okuduğum kitapta senin yaptığın güzel şeyler 

anlatılır. Hadislerini sünnetlerini okuyorum. 

Rasulullah sen o kadar ahlaklı bir insansın ki şakayı 

bile hiç kimseyi incitmeden yapıyorsun. 

Rasulullah seni çok özledim. İnşallah sen benim 

rüyalarıma girersin de senin o nur yüzünü görebilirim. 

Mahmut Efe ÖNER 4-B 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

Antares AVM Batı Kapısı karşısı  

Yunus Emre Mah. 445. Sokak No:25 

Yenimahalle/ANAKARA 

0312 344 24 31 

https://www.busekolej.k12.tr/ 

 

Kardeşler mah. 142. Cadde No:51 

Etlik/ANAKARA 

0312 327 27 34 

http://www.busekresanaokulu.com/ 
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