
GÜNEY GELİŞİM OKULLARI 

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

EKİM AYI HABER BÜLTENİMİZ

MUTLU ÇOCUKLAR
MUTLU YARINLAR

HAPPY CHILDREN  
HAPPY FUTURE
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CUMHURİYETİMİZİN 93. YILINI COŞKUYLA KUTLADIK 
Ulu	O� nder	Atatürk'ün	bizlere	emanet	ettiği	Cumhuriyetimizin	93.	

yılını	coşkuyla	kutladık.	Programı	hazırlayan	öğrenci	ve	öğretmenlerimize,	

törenimize	katılan	tüm	velilerimize	teşekkür	ediyoruz.	

CUMHURİYET KUPASI OYUNLARI

29	 Ekim	 Cumhuriyet	 Bayramı	 kutlamaları	
kapsamında,	 öğrencilerimiz	 dayanışma	 gerektiren	
eğlenceli	sportif	oyunlar	oynayarak	eğlendiler.			

Sını�lar	arası	yapılan	yarışmalarda	1-A,	2-B,	3-B		
ve	 4-A	 sını�ları	 Cumhuriyet	 Kupasını	 kazanmıştır.	
Yarışmaya	katılan	tüm	sını�larımızı	tebrik	ediyoruz.			

SABAH VE ÖĞLE TENEFFÜSÜ ETKİNLİKLERİMİZ  
Çocuklarımızın	 okulda	 bulundukları	 her	 anı	

dolu	dolu,	nitelikli	geçirmeleri	en	temel	önceliğimizdir.	

Bu	 düşünceyle	 okulda	 sabahları	 jimnastik,	 I�ngilizce,	

müzik,	dans	etkinlikleri	 ile	güne	güzel	başlamalarını,	

öğle	 tatillerinde	 de	 sınıf	 seviyelerine	 uygun	 sportif	

takım	oyunları	ile	çocuklarımızın	düşünsel	ve	bedensel	

yeteneklerini	ortaya	çıkarmalarını	hede�liyoruz.		

KAHVALTILARIMIZ
Artık	geleneksel	olan	açılış	kahvaltılarımızda	bahçemizin	

ve 	 sonbahar ın 	 key� in i 	 çocuklar ımız , 	 ve l i ler imiz 	 ve	

öğretmenlerimizle	birlikte	yaşadık.	
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 ETKİNLİK  ODAMIZ VE OKUMA KÖŞEMİZDEN
Kitaplar,	okumak,	düşünmek…	U� zülerek	söylemeliyiz	ki	

ülkemizin	 yabancı	 olduğu	 kavramlar.	 U� lkemizin	 en	 temel	

sorunlarından	 biri	 olarak	 gördüğümüz	 “	 Kitap	 Okuma	

Alışkanlığı	 ”	bir	okulda	kazandırılacak	en	değerli	davranıştır.	

O� ğrencilerimizi,	kitapların	sunduğu	bilgi,	deneyim	dolu	o	müthiş	

dünyaya	açılan	kapıdan	 içeri	girdirmek	siz	anne,	babaların	ve	

bizim	 görevimiz	 olmalıdır.	 O� nümüzdeki	 günlerde	 “	 Okuyan	

Okul	 ” 	 projemiz	 kapsamında	 çok	 daha	 fazla	 okuma	

etkinliklerimiz	olacaktır.			

İTFAİYE GEZİMİZ

3.	ve	4.	Sınıf	öğrencilerimiz	sınıf	öğretmenleri	ile	

birlikte	 30	 Eylül	 2016	 Cuma	 günü	 Yenişehir	 Belediye	

Başkanlığı	 I�tfaiyesi'ni	 ziyarete	 gittiler.	 I�tfaiyenin	 çalışma	

sistemi	hakkında	bilgi	aldılar.	 I�tfaiyenin	zor	durumlarda	

nasıl	müdahale	ettiğini,	bizler	için	neden	bu	kadar	önemli	

olduğunu	 öğrendiler.	 	 I�tfaiye	 yetkilileri	 öğrencilerimizle	

tek	 tek	 ilgilenerek	 ve	uygulamalar	 yaparak	hayat	 bilgisi	

dersinin	kazanımlarını	görsel	olarak	öğretmişlerdir.		

HAYVAN BARINAĞI ZİYARETİMİZ
4	 Ekim	 Hayvanları	 Koruma	 Günü	 etkinlikleri	

kapsamında	 1.sınıf	 öğrencilerimiz	 sınıf	 öğretmenleri	 ile	

birlikte	 5	 Ekim	 2016	 Çarşamba	 günü	 Hayvan	 Barınağını	

ziyarete	 gittiler.	 O� ğrencilerimiz	 sevimli	 dostlarıyla	beraber		

güzel	bir	gün	geçirdiler.		

“NASREDDİN HOCA” ÇOCUK OPERASINA GİTTİK…

	 O� ğrenci	ve	öğretmenlerimiz	Mersin	Devlet	Opera	
ve	 Balesi	 Kültür	 Merkezi'nde	 sergilenen	 dekorundan	
içeriğine	kadar	çok	özenli	hazırlanmış	“Nasreddin	Hoca	”	
Çocuk	Operası'na	gittiler.	Çocuklarımızın	büyük	bir	beğeni	
ve	 ilgiyle	 oyunu	 izlemeleri,	 bulundukları	 ortamın	
gerektirdiği	şekilde	davranmaları,	bizleri	çok	mutlu	etti.	

OKULA BAŞLARKEN

	 Okula	başlamanın	
heyecanını	 atar	 atmaz	
üzerimizden,	 başladık	
boyama lar 	 yapmaya ,	
çizgiler	 çizmeye.	 Arıları	
yuvalarına	 götürürken,	

havada	daireler	çizerken	birde	baktık	“	e	”	har�i	çıktı	
karşımıza.	“	l	”	ler,	“	a	”	lar,	“	n	”	ler	,	“	i	”	ler	ardı	ardına	
gelmeye	başladılar.	Onları	birleştirip	yeni	heceler	ve	
kelimeler	türetmeye	başladık.	Sanki	okuma	yazmaya	
yavaş	 yavaş	 başladık	 gibi…	 Kim	 bilir	 belki	 diğer	
bültende	farklı	bir	haber	verebiliriz	size.	

RİTMİK SAYMALAR
	 2-A	 sınıfı	 öğrencileri	 “	Ritmik	Saymaları	 ”	 grup	
çalışması	 yaparak	 öğrendi.	 Çalışmalarını	 sınıfta	
paylaşmanın	 ve	 sergilemenin	 mutluluğunu	 yaşadılar.	
Artık	daha	kolay	sayabiliyorlar.		

	HAFTA	SONU	KULÜP	ÇALIŞMALARIMIZA	15	EKİM	
CUMARTESİ	GÜNÜ	KEYİFLE	YENİDEN	BAŞLADIK.
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 KİM KORKAR İSKELETLERDEN!!

	 4-A	 sınıfı	 öğrencileri,	 Fen	 Bilimleri	
dersi	kapsamında	olan	“	Destek	ve	Hareket”	
konusunu 	 i ş l e rken ; 	 v ü c udumuzun	
bölümlerini,	 vücudumuzda	 bulunan	 kemik-
eklem-kas	ve	bu	yapıların	görevlerini	kendi	“	
I�skelet	 Modellerini	 ”yaparak,	 öğrenmeyi	
keyi�li	hale	getirdiler.		

DEMOKRASİ OKULDA BAŞLAR

Demokrasi	sadece	bir	yönetim	şekli	değil,	bir	kültürdür.	Demokrasi,	insanın	
sadece	insan	olmasıyla	edindiği	hak	ve	hürriyetlerini	kullanma	imkânı	tanır.	
Demokratik	bir	toplum	olmak	için	de	bireysel	ve	toplumsal	olarak	demokrasi	
bilincini	oluşturmak,	demokrasiyi	bir	yaşam	biçimine	dönüştürmek	gerekir.	
Bu	nedenle	demokratik	değerleri	benimsemiş,	kültürel	farklılıklara	duyarlı,	
özgür,	 eleştirel	 düşünen	 ve	 problem	 çözme	 becerisine	 sahip	 bireyler	
yetiştirmek	 okulların	 görevidir.	 Sosyal	 bir	 yaşam	 alanı	 olan	 okullarda	
demokrasi	 kültürünün,	 bireylere	 yaşam	 deneyimleri	 yoluyla	 aktarılması	
sağlanabilir. 	 Gelişim	 I� lkokulu	 olarak	 bizler	 de,	 eğitim-öğretim	
etkinliklerinde	 öğrencilerin	 eleştirel	 düşünme	 becerilerini	 geliştirerek	
demokratik	 bir	 toplumun	 gereği	 olan	 değer,	 tutum	 ve	 davranışları	
kazandırmayı	 hede�liyoruz. 	 Okulumuzda	 “	 Başkanlık	 Seçimi	 ”	
öğrencilerimizin	yoğun	katılımıyla	gerçekleşti.	Minik	adaylarımız	ve	minik	
seçmenlerimiz	büyüklerine	bu	anlamda	bir	“olgunluk”	dersi	verdiler.	

YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUZ…

	 Bir	 derste	 başarılı	 olmanın	 en	
önemli	şartı,	o	dersi	sevmek	ve	sevdirmektir.	
4-B	 sınıfı	 öğrencileri	 Matematik	 Dersinde	
geri	dönüşüm	malzemeleriyle	hazırladıkları	
abaküslerle	 ynayarak	“	 Doğal	 Sayıları	 ”	 o
kavradılar.	Hem	eğlendiler	hem	öğrendiler…	

SAĞLIKLI BESLENME SUNUMU 

	 De ğer l i 	 ve l imiz 	 Bes lenme	 ve	
Diyetetik	 Uzmanı	 Duygu	 Bilgin,	 I� lkokul	
öğrencilerine,	“	Yeterli	ve	dengeli	beslenme,	
güne	 kahvaltı	 yaparak	 başlamanın	 önemi,		
şeker,	tuz	ve	yağ	içeriği	yüksek	yiyecek-içecek	
tüketiminden	kaçınma,	bol	su	içmenin	önemi,	
zihinsel	 faaliyetlerimiz	 için	meyve	 yemenin	
ö n em i , 	 d o ğ r u 	 o lm a y a n 	 b e s l e nm e	
al ışkanl ıkları” 	 	 i le 	 i lg i l i 	 paylaşımda	
bulunmuştur.	Bu	sunum	sonunda	düzenlenen	
soru-cevap	 kısmında	 ö ğrenci lerimiz	
akıllarına	takılan	soruların	cevaplarını	alma	
fırsatı	 bulmuşlardır.	 Bilgilerine	 yeni	 bilgiler	
kazandıran 	 ö ğ renc i ler imize 	 verdi ğ i	
katkılardan	dolayı	değerli	velimiz	Dyt.	Duygu	
Bilgin'e	teşekkür	ederiz.

TEŞEKKÜR…

Değerli	Velilerimiz,
·	 	 Okul	 çıkış	 saatlerinde	 servis	 alanına	 araçlarınızı	 park	
etmeyerek	bizlere	verdiğiniz	destek	 	 ve	 göstermiş	olduğunuz	
hassasiyet	için,	
·		Ders	esnasında	okul	koridorlarında	bulunmadığınız	için,	
·	 	 Çocuğunuzun	okul	kurallarına	uyması	gerektiği	konusunda	
her	zaman	bizlere	destek	verdiğiniz	için,
·		Veli	toplantılarımıza	anne	ve	baba	birlikte	katıldığınız	için,
·	 	 Whatsapp	 sınıf	 gruplarımızda,	 olumsuz	 örnekleri	 çocuk	
isimlerini	kullanarak	 	paylaşmadığınız	ve	bu	anlamda	“çocuk	
haklarını”	ihlal	etmediğiniz	için	
																		
	Teşekkür	ediyoruz.	

Saygılarımızla

MERSİN	DEVLET	OPERA	VE	BALESİ	KÜLTÜR	MERKEZİ

01.11.2016	SALI	-13.00-	OPERA	
OKULDA	EĞİTİM	ETKİNLİĞİ

05.11.2016	CUMARTESİ-	20.00	-
	AMAZONLAR	-BALE	

07.11.2016		PAZARTESİ		-	14.00	-	
ATATÜRK	EVİ	KONSERİ	

08.11.2016		SALI		-	14.00	-
	AMAZONLAR		-	BALE

10.11.2016	PERŞEMBE		-	20.00			-
	ATATÜRK'Ü	ANMA	KONSERİ		-		KONSER	

11.11.2016	CUMA		-	14.00	-	
NASREDDİN	HOCA		-	ÇOCUK	OPERASI	

14.11.2016	PAZARTESİ		-	13.00	-	
OPERA	OKULDA	-	EĞİTİM	ETKİNLİĞİ

16.11.2016	ÇARŞAMBA	-	19.00	-		
LATİN	İTALYAN	KATOLİK	KİLİSESİ	-	KONSER	

19.11.2016	CUMARTESİ		-	20.00	-	KONSER	

25.11.2016	CUMA		-	20.00	-	AYIN	KONSERİ		

26.11.2016	CUMARTESİ	-	20.00	-
	MACBETH		-	OPERA	

29.11.2016		SALI		-	20.00	-	
	MACBETH	-	OPERA	
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