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ETKİNLİK

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu m�n�kler� sorumluluk değer�
kapsamında b�tk� ekt�ler. Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışmanlık
B�r�m� tarafından ele alınan bu etk�nl�kte m�n�k kolejl�ler
b�tk�ler�n bakım sorumluluğunu üstlen�rken, b�tk�n�n
büyüdüğüne tanıklık edecek ve böylece �lg�ler� artıp tecrübe
ed�nme fırsatı bulacaklardır.

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu Öğrenc�ler�,
Okulumuzdak� öğretmenler�m�z�n öğretmenler gününü
hazırlamış oldukları hed�yelerle kutladı. Tüm
öğretmenler�n�n maskeler� �le öğretmenler�n�n karşısına
çıkan çocuklar öğretmenler�n� mutlu ed�c� anlar yaşattı.

İlkokul öğrenc�ler�m�z STEM dersler�nde m�krop deney�
yaptılar. Karab�ber, sabun ve su dolu b�r kap kullanarak
m�kropların kaçması �ç�n eller�m�z�n sabun ve su �le
yıkanması gerekt�ğ�n� deney�m�zle, eğlenerek öğrend�k.

16-20 Kasım tar�hler�
arasında
gerçekleşt�r�len 1. ara
tat�l dönem�nde TED
Polatlı Kolej�
öğretmenler� faydalı b�r
sem�ner dönem�
geç�rd�. B�rçok farklı
konu barındıran
sem�ner eğ�t�mler�m�z
okulumuz öğretmenler�
tarafından �lg�yle tak�p
ed�ld�.

TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeler� Yarışmasına katılan
�k� projem�z de dereceye g�rd�. Duyan Şapka projes�
Robot�k Kodlama BÖLGE İKİNCİSİ olurken, CoronaSavar
Maske projem�z de Sağlık Teknoloj�ler� dalında bölgede
�lk onda yer aldı. Yarışmaya katılan öğrenc�ler�m�z� tebr�k
eder, başarılarının devamını d�ler�z.
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ETKİNLİK - TÖREN

Atamızı Sevg�,
Saygı ve Özlemle
andık..

Ulu Önder�m�z Atatürk'ü resm�
Instagram hesabımızdan canlı
yayınlanan törenle andık...

Türk�ye'n�n geleceğ� olan

çocuklarımızın 20 Kasım 'Dünya

Çocuk Hakları Günü'nü kutladık. 

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü  kutladık.

Okulumuz öğretmenler� �le b�rl�kte 24

Kasım TED Polatlı Kolej� pastasını kest�k.



     Ekran ve �nternet kullanımımızın arttığı bu
dönemde çocuklarda ekran kullanımını nasıl kontrol
edeb�l�r�z?

     5 yaşa kadar çocuklar d�j�tal araçları mutlaka
yanında b�r yet�şk�n varken kullanmalı. Sonrak�
yaşlarda da ebeveyn�n gözet�m�, çocuğun/genc�n
hang� �çer�kte ne kadar zaman geç�r�yor olduğunu
b�lmes� çok öneml� bunun �ç�n anne babaların d�j�tal
okur-yazarlığını gel�şt�rmes� çok öneml�. 
     Küçük yaşlarda ebeveyn�n bakıcı olarak kullanmakta
mahsur görmed�ğ�, çocuğu üzmemek ya da
sak�nleşt�rmek �ç�n sınır koymadığı �nternet ve ekran,

yavaş yavaş bağımlılık hal�n� alab�l�yor. Ekran kullanımı
c�dd� b�r problem hal�ne gelmeden, küçük yaşlardan
�t�baren kontrollü kullanılmalı. Anne babalar, çocuğa
uygun sınır koymaktan, uygun şek�lde gözet�m
yapmaktan sorumlu. Koyduğu kuralların sebeb�n�
çocuğa açıklaması ve uygulamada kararlılık ve
tutarlılık çok öneml�.
     Çocukların özdenet�m becer�s�n�n gel�şm�ş olması,
ekran bağımlılığını önler. Ama özdenet�m becer�s�,
çocuğu olumsuz �çer�kten korumaz.  Bunun �ç�n erken
yaşlardan �t�baren çocuğun hem özdenet�m hem de
muhakeme becer�ler�n� kazanıyor olması çok öneml�.
     Ebeveynler�n çocuğa �ler�k� dönemler de etk�
edeb�lmes�, aralarındak� �l�şk�n�n güçlü olmasına
bağlıdır. Ebeveyn-çocuk �l�şk�s� olumlu olduğunda,

çocuk ebeveyn�n söyled�kler�n� duymaya daha açık
olur. Elbette duymak �le söz d�nleme aynı değ�ld�r.
     Çocuğun herhang� b�r becer�y� gel�şt�rmes� ancak o
becer�y� prat�k etmes�yle mümkün olur. Ekranı veya
�nternet� tamamen yasaklamak, ekran ve �nternet�
doğru kullanma davranışını gel�şt�rmes�n� engeller.
Aynı zamanda ekran ve �nternet öğrenme �ç�n de
üretme �ç�n de çok temel b�r mecra, çocukları dünyaya
açan b�r pencere. Ama hem geç�r�len süre hem �çer�k
olarak ebeveyn�n �lg�l� ve b�lg�l� olmasını gerekt�r�yor.
     Sonuç olarak telefonun bakıcı olarak
kullanılmasından kaçınılmalı. Özdenet�m becer�s�n�n
gel�ş�m� �ç�n spor, müz�k ya da sanat �le uğraşmak
oldukça öneml�. Ancak özdenet�m becer�s� gel�şm�ş
dah� olsa, çocuk ve gençler�n her yaşta ebeveyn�n
�lg�s�ne �ht�yacı olduğu unutulmamalı.
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PDR'DEN NOTLAR
KİTAP ÖNERİSİ
B�r M�llet�n Varoluş Mücadeles�n�n Romanı ‘ATEŞTEN GÖMLEK’ …

     Hal�de Ed�b Adıvar  (1882-1964) y�rm� b�r roman, dört h�kâye
k�tabı, �k� t�yatro eser� ve çok sayıda �nceleme metn� kaleme almış
ve tüm bu eserler� Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı , I. Dünya
Savaşı , Kurtuluş Savaşı ve Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kuruluşu
dönemler�n�n pol�t�k, sosyo-ekonom�k, kültürel vb. d�nam�kler�yle,

söz konusu dönemler�n zorunlu olarak get�rd�ğ� toplumsal
değ�ş�mler� yansıtarak oluşturmuştur. Kurtuluş Savaşı anlatılarına
bakıldığında Hal�de Ed�b’�n Ateşten Gömlek romanının d�ğer
eserler arasındak� farklı duruşunu hem yazarın b�zzat M�ll�
Mücadele’de yer almasına hem de henüz savaş b�tmeden yazılan
tek eser olmasına bağlayab�l�r�z; z�ra 1922 ’de İkdam Gazetes�’nde
tefr�ka ed�len Ateşten Gömlek, 1923’te Kurtuluş Savaşı b�tt�kten
sonra k�tap hâl�nde yayımlanmıştır. Romanın başındak� açık
mektupta ‘Ateşten Gömlek’ �sm�n� Yakup Kadr�’den aldığını
çek�nmeden söyleyen Hal�de Ed�b sözler�ne şöyle devam eder:
     “Ben�m Ateşten Gömlek’� eğer zaman söndürüp b�r tarafa
atmazsa Türk romanları arasında �k� tane Ateşten Gömlek olacak.

Belk� ell� sene sonra b�r kütüphane rafında yan yana oturacak olan
bu �k� k�tap Hans Andersen’�n masallarındak� g�b� belk� d�le gel�r,
b�rb�r�ler�ne geçm�ş günler� söylerler.” (s.15) Bugün, Ateşten
Gömlek’�n yanında duran romanın adı Yaban olsa da, Hal�de
Ed�b’�n kuruculuğunu üstlend�ğ�n� söyleyeb�leceğ�m�z Kurtuluş
Savaşı romanları, kütüphanelerde fazlaca raf �şgal etmekted�r.

TARİHTE BU AY



     Diego Maradona, 1986 Dünya Kupası'nda futbol tarihine geçen golü elle atıp atmadığı sorusuna
"Tanrı'nın eliydi" demişti. İngiltere'yle yapılan 4 yıl önceki savaşı hatırlatan Arjantinli, golün sembolik bir
intikam olduğunu da dile getirmişti. İşte 'Tanrı'nın eli'nin hikayesi... 
     60 yaşında hayatını kaybeden Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin’in
İngiltere’yi 2-1 yendiği maçta attığı ikinci gol, birçok otorite tarafından "yüzyılın golü" olarak kabul
ediliyor ancak daha çok ilk golü yani "Tanrı'nın eli" konuşuluyor. 
     Tarihler 22 Haziran 1986'yı gösterdiğinde Meksika'nın ünlü Aztek Stadı'nda iki futbol devi karşı
karşıya geliyordu. Arjantin ile İngiltere, Falkland Savaşı'ndan sadece 4 yıl sonra 1986 Dünya Kupası
çeyrek finalinde birbirlerine rakip oldu. Arjantin yarı finale 2-1'lik galibiyetle çıkarken Diego
Maradona'nın rakip filelere mücadelede dakikalar 51'i gösterirken gelişen Arjantin atağında Hodge'ın
ters vuruşunda penaltı noktasına doğru koşan Diego Maradona, kaleci Shilton karşısındaki yaklaşık 30
santimetrelik boy dezavantajını eliyle kapatmış ve İngiliz file bekçisinden önce topa dokunarak gol
atmıştı.olladığı bir gol belki de yüzyıllar boyunca unutulmayacaktı.
     Bu golden sadece 4 dakika sonra bir kez daha sahne alan Diego Maradona, Hector Enrique'den
aldığı topu 60 metre sürerek Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick ve Peter
Shilton'ı; sonra yine Butcher'ı alt ederek ağları havalandırmıştı. Futbol açısından çok daha zor ve
estetik olan bu gol değil, ilki hafızalara kazınmıştı. Daha sonraları "Golü elle mi attın?" soruları üzerine
konuşan Diego Maradona "Tanrı'nın eliydi" cevabını vermiş ve bu yanıt da tarihe geçmişti.
"SEMBOLİK İNTİKAM"
Asif Kapadia'nın yönetmenliğini yaptığı belgeselde bu konuya dair açıklama yapan Maradona, golden 4
yıl önceki Falkland Savaşı'nı hatırlatmış ve bu golün sembolik bir intikam olduğunu dile getirmişti.
Arjantinli efsane, o dönem İngilizlerin "Tanrı bize yardım elini uzattı" deyimini sık sık kullandığını
belirtmişti.

     Sanat herkes�n düşündüğü kadar bas�t b�r kavram değ�ld�r. Herkes�n sanat hakkında
anlatab�leceğ� çok şey vardır. Sanatın tek b�r açıklaması yoktur ve çoğu �nsan sanatın
der�nl�ğ�n�n farkında değ�ld�r. Evet sanat duygularımızı ve düşünceler�m�z� farklı b�r yolla
anlatmaktır dünyaya. Sanat farklı zamanlarda, farklı yönlerle, farklı anlamlar
taşımaktadır bu yüzden sanatın tek b�r tanımı tek b�r anlamı yoktur.
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SPOR
TANRI’NIN ELİNİ KAYBETTİK…

SANAT

     B�rçok b�lg�n b�rçok düşünür sanatı değerlend�rm�şt�r. Esk� çağlardan günümüze kadar varlığıyla kend�n� kabul ett�ren b�r
�nsanlık konusu hal�ne gelm�şt�r. Geçm�şte ve günümüzde adını anmaya sayfaların yetmeyeceğ� kadar sanatçının var olduğu
dünyamızda, sanatı görmek �ç�n etrafımıza bakmamız yeterl�.; gökyüzünde, den�zlerde, ağaçlarda, b�r apartman da�res�nde, b�r
çocuğun gülümsemes�nde. Sanat sadece ç�zmek, yazmak veya b�r enstrüman çalmak değ�ld�r; sanat rasgele b�r karalama
yaptığında, rasgele notaları sıraladığında, belk� rasgele �ler� ger� adımlar attığında �ç�ndek�ler� bu cesaretle başkalarına anlatmak,

aktarmaktır. Sanat, kend� kavramını yaratmaktır.



BİLİM - TEKNOLOJİ

     10 Kasım’da 3, 4 ve 5. Sınıf
öğrenc�ler�m�z arasında 3D Anıtkab�r
Ç�zme yarışması düzenlend�. Her
sınıftan b�rer Anıtkab�r ç�z�m�,
öğrenc�ler�n kend� oylarıyla seç�ld�.
Öğrenc�ler Ata’ya sevg� ve özlemler�n�,
üreterek tasarlayarak gösterd�ler.
     Yarışmayı kazanan 3A’dan Rab�a
Nayc�, 4A’dan Kürşat Tek�n 4B’den
Bade Yüksel ve 5A’dan Ebubek�r
Nayc�’y� tebr�k ed�yoruz.
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3D Anıtkabir Tasarımı

Atom; b�l�nen evrendek� tüm madden�n

k�myasal ve f�z�ksel n�tel�kler�n� taşıyan

en küçük yapı taşıdır.

1-) "Atom" kel�mes� ant�k Yunancada

bölünemez anlamına gelmekted�r.

2-) Atomların çoğunluğu boşluktan

oluşmaktadır!

3-) Atomlar proton, nötron ve

elektrondan oluşur.

4-) Atomaltı parçacıklar atomu

oluşturur.

TED Polatlı kolej� öğrenc�ler�

günümüze kadar öne sürülmüş Atom

modeller�n� �nceled�ler ve 3 boyutlu

atom modeller� yaptılar.




