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Merhaba! 

Marmara Ailesine Hoş Geldiniz. 

Yeni bir eğitim yılında çocuklarımızla birlikte sevgi ve güven dolu bir ortamda, 

yaparak, yaşayarak öğreneceğimiz bir seneye başlıyoruz. Marmara ailesi olarak 

yeniden çocuklarımızla birlikte olmanın ve yeni kalplerle tanışmanın sevincini 

yaşıyoruz. 

 

 

 

 

Marmara Anaokulunda Bir Gün… 

Çocuklarımız okula geldiklerinde öğretmenleri tarafından karşılanır. Sınıflarında 

serbest zaman etkinliği ile güne başlayan öğrencilerimiz saat 09.10’da hep birlikte 

kahvaltı salonuna geçerler. Daha sonra her sınıf haftalık programında yer alan 

branş dersleri, anadili etkinlikleri, deney, drama, bilim günü, matematik ve kavram 

çalışmalarını uygulamak üzere sınıflarında toplanır. Saat 12.00’de okulumuzun 

mutfağında hazırlanan, besleyici öğle yemeğine geçilir.  Yemek sonrası günlük 

aktivitelerimize devam edilir. Saat 15.10’da günün yorgunluğu, hazırlanan lezzetli 

ikindi kahvaltısı ile atılır. Sonrasında yeni bir okul gününde görüşmek üzere eve 

dönüş hazırlığına geçilir. 
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Marmara’da İletişim… 

Sağlıklı iletişimin önemine inanan okulumuzda haberleşmeyi günlük 

olarak “iletişim defterleri” ile sağlarız. Çocuklarımızın çantasında 

bulunan defterlerin sizler ve bizlerin iletişimi açısından önemli 

olduğunu düşünüyoruz. Velilerimiz, çocuklarımızla ilgili her konuda 

yönetim kadromuz, rehberlik servisimiz ve sınıf öğretmenlerimizle 

randevu alarak, branş öğretmenlerimizle de belirlenmiş olan gün ve 

saatlerde görüşebilirler.  

 

Marmara’da Ulaşım 
 

Okul servislerimizde hostes bulunmaktadır ve çocuklarımızın kemer 

kontrollerini yapmaktadır. Servis kullanmayacak çocuklarımızın kim 

tarafından alınacağı önceden okula ve sınıf öğretmenlerine 

bildirilmelidir. 
 

 

Çocuğunuz, anne ya da baba dışında farklı bir kişi tarafından okuldan alınacaksa ya 

da o gün servise binmeyecekse kahvaltı saatine kadar okula bilgi verilmelidir. 

Çocuklar okula bildirilmemiş kişilere kesinlikle teslim edilmeyecektir. 

Çocuklarınızı servis hosteslerine kendiniz ya da bildirdiğiniz kişi ile teslim ediniz ve 

teslim alınız. Çocuklarınızın serviste gereğinden fazla zaman geçirmemesi için 

servisleri bekletmemeye özen gösteriniz. 

 

Marmara’da Sağlık... 
 

Okulumuz bünyesinde tam donanımlı revirimiz, sağlık ocağımız 

ve 24 saat hazır ambulansımız bulunmaktadır. Çocuklarımıza 

gerekli hallerde ilk müdahale mutlaka ailelerine haber verilerek 

yapılmaktadır. Özel durumları olan ve alerjik bünyeye sahip 

çocuklarımızın bilgilerini sınıf öğretmenleri ile paylaşmanızı, 

varsa kullanması gereken ilaç bilgilerini mutlaka iletişim 

defterinde belirtmenizi önemle rica ederiz. 

 

Marmara’da Beslenme... 
 

Okulumuzda yemeklerimiz diyetisyen kontrolünde okul 

yemekhanemizde yapılmaktadır. Yemek listelerimiz her ayın 

başında velilerimize mail aracılığı ile gönderilmektedir. Güncel 

olarak kullandığınız mail adresini sınıf öğretmenine bildirmenizi 

rica ederiz. 
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Marmara’da Eğitim 

 

Okulumuzda PYP (İLK YILLAR PROGRAMI) uygulanmaktadır.  

 Anaokulumuz uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından PYP (İlk Yıllar 

Programı) uygulamasında yetkilendirilerek IB Dünya Okulu statüsü 

kazanmıştır. 

 Bu program doğrultusunda anaokulumuz; araştıran, sorgulayan, bilgili, 

düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan bireyler 

yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

 

Okulumuzda İKİNCİ ADIM SOSYAL DUYGUSAL BECERİLERİ DESTEKLEME 

VE ŞİDDETİ ÖNLEME programını 5 ve 6 yaş sınıflarımızla uygulamaktayız. 

 İkinci Adım programı evrensel, araştırmalara dayalı, sınıf-içi uygulama için 

hazırlanmış önleyici bir programdır. 

 Bu program okul ve yaşam başarısını arttırmak, problem yaratan davranışları 

azaltma, sosyal ve duygusal yeterliği ve öz düzenleme becerilerini 

desteklemeyi hedeflemektedir. 

 

 Ayrıca MATHAZONE Eğitim Programımızı Tüm Yaş Gruplarımızda Uyguluyoruz.  

 Mathazone, çocukların gerçek hayatta bulunan kavramları keşfederek onların 

güçlü bir matematik temeline sahip olmalarını sağlayan, masal tadında bir 

matematik programıdır. Matematiği bir dizi hesaplama değil, bir düşünce 

biçimi olarak öğretmeyi amaçlayan bu program ile çocuklar matematik dilini 

öğrenir ve analitik düşünme becerilerini geliştirir. 
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Marmara’da Tanıtımlar… 

6 yaş grubu öğrencilerimizle her ay bir “ülke” tanımaktayız. 

Çocuklarımız tanıyacakları ülkeye ait materyalleri evlerinden 

araştırarak getirir ve sınıf arkadaşları ile paylaşırlar. 6 yaş grubu 

öğrencilerimizle, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan slaytlar 

eşliğinde, tanıtılacak ülkeye ait bilgi ve resimler paylaşılır.  

 

5 yaş grubu öğrencilerimizle her ay bir “meslek” tanımaktayız. 

Çocuklarımız tanıyacakları mesleğe ait getirdikleri resim ve 

bilgileri arkadaşları ile paylaşırlar. Tüm 5 yaş grubu 

öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan slaytlar ile 

o mesleğe ait bilgilerini görseller ile geliştirirler.  

4 yaş grubu öğrencilerimizle her ay bir “hayvan” tanımaktayız. 

Çocuklarımızla birlikte tanıyacakları hayvan hakkında evden 

araştırma yaparak getirdikleri resim ve bilgileri sınıfta arkadaşları 

ile paylaşırız. Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan slaytlar 

eşliğinde hayvan tanıtımımızı tamamlarız. 

 

 

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları… 

6 yaş grubu öğrencilerimizle “Okuma-Yazma Hazırlık” çalışmalarımızda önemli bir 

yer tutan “Ses Eğitimi” ile çocuklarımızın ilkokul yıllarındaki bilgi, başarı ve istek 

gücünü arttırmayı hedeflemekteyiz. Ses eğitimi için sınıf içi aktivitelerimizde 

görsel, işitsel algıya dayalı etkinlikleri aktif olarak kullanırız. Sesi doğru telaffuz 

etme, algılama ve tanıma çalışmalarımıza yer veririz. Öğretmenlerimiz tarafından 

hazırlanan çalışma sayfaları ile kalıcı öğrenme deneyimleri kazandırmayı hedefleriz. 

Marmara’da Kıyafet... 

Çocuklarımız okula kendilerini iyi ve rahat hissedecekleri kıyafetle gelmektedir. Bir 

takım sınıf dolaplarında, bir takım çantalarında yedek kıyafetleri bulunmaktadır. 

Sizden eve yolladığımız her bir yedek kıyafetin yerine yenisini ertesi gün okula 

göndermenizi önemle rica ederiz. 
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Marmara’da Doğum Günü... 

Bir yaş daha büyüyen çocuklarımız, mutlu günlerini okul 

arkadaşları ile paylaşırlar. Okulumuzda hazırlanan kocaman bir 

doğum günü pastası ile her ayın sonunda o ay doğan çocuklarımız 

yeni yaşlarına arkadaşları ile eğlenerek adım atarlar. 

 

Marmara’da Özel Günler... 

Okulumuzda her ay düzenlediğimiz şenliklerimizde, eğitici, keyifli ve bol eğlenceli 

zamanlar geçiririz. Şenlik kapsamında kostümler, müzikler, danslar ve gösteriler 

hazırlayarak birbirimizle paylaşırız. 

Okulumuza gelen konuklarımız günün anlam ve önemine ait konuşmalar yapar ve 

keyifli sohbetlere imza atarlar. 

 

 

 

Marmara’da Etkinlikler... 

Her hafta deney, drama, matematik, bilim günü çalışmaları yaparız. 

Araştırmalarımızı ve keyifli hikâye saatlerimizi anaokulumuzun kütüphanesinde 

gerçekleştiririz. 

 

 

 

 

Okulumuzda öğretmenlerimizin sizlere bildireceği                                                 

bir gün “kitap”, bir gün “oyuncak” günümüzdür.  

Belirlenen günlerde kitap ve oyuncak getirmeyi unutmayınız! 

 

 

 
 

 

 

 

                                  


