
 



 
 

  

1999’DAN BU YANA EĞİTİMDE ÖZVERİ VE KARARLILIKLA 

BÜYÜTTÜĞÜ ÇEYREK ASRA YAKLAŞAN TECRÜBESİYLE 

LİDER VE ÖRNEK ÇOCUKLAR YETİŞTİREN, SAYGIN VE 

YENİLİKÇİ BİR KURUMDUR. 



 

  

  Ekim Ayında  
Neler Öğrendik 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

1. Hafta 

 

2. Hafta 

 

3. Hafta 

 

4. Hafta 

 

3-4 Yaş Grubu  

 

♥Kırmızı Rengi  

♥1 Rakamını  

♥Daire Şeklini  

♥Kalem Tutma Becerisini  

♥Makas İle Kesme Çalışması  

♥Altında-Üstünde Kavramını  

5 Yaş Grubu  
♥Kalem tutma becerisini geliştirme 

♥Makas tutma, kağıt kesme etkinliği ile 

küçük kas gelişimini sağlamak  

♥Tek ayak üzerinde durma, çift ayak 

üzerinde zıplama 

♥Verilen yönergelere uygun olarak 

oturma,kalkma,eğilme,bükülme 

♥1-10 rakamlarını sayma 

♥3 rakamını yazma 

♥Kesik çizgilieri tamamlama etkinliği 

6  Yaş Grubu  

♥1’den 100 e kadar ritmik sayma 

♥10’ar 10’ ar,  5’er 5 er, 2’ şer 2’  

sayma 

♥Kavram çalışmaları 

♥Makas çalışmaları 

♥Bireysel sanat etkinlikleri 

♥Grup proje çalışmaları 

♥Türkçe dil etkinliği 

♥Drama çalışmasıyla konu pekiştirme 

 

5 Yaş Grubu  

♥Belirli bir rakama kadar top 

sektirme ve denge kurma 

♥Verilen yönergelere uygun olarak 

oturma,kalkma,eğilme,bükülme 

 ♥Scamper, Montessori, Reggio 

Emilia, Eğitimine özel etkinlikler 

(Süngerden Kek Yapımı, Bir bulut 

olsan nasıl olurdun? Çalışması, 

Tahta oyuncaklardan kule yapımı) 

 

5 Yaş Grubu  

♥Turşu Kurma 

♥Sonbaharın Gelişi 

♥Hikaye anlatımından sonra 

dramatizasyon yapımı 

♥Daire, Kare, Üçgen çizimleri 

♥Atık materyallerden özgün ürünler 

meydana getirme 

♥Barış Pınarı Harekatı için dua edildi 

  

5 Yaş Grubu  

♥Sevgi, saygı, merhamet konulu drama 

çalışması 

♥Belirli gün ve haftalara uygun konular  

 ♥Sıra Olma, Sınıf Kurallarına uyum 

sağlama,  Empati Kurma, Dinleme ve 

konuşma çalışmaları 

♥Scamper, Montessori, Reggio 

Emilia, Eğitimine özel etkinlikler 

6  Yaş Grubu  
♥Eğitici eşleştirme kartları 

♥Gemi saati ( her hafta bir deney) 

♥Okulca sonbahar, turşu ve barış projesi  

♥Grup, hareketli, dikkat ve denge  Oyunu 

♥1. Ve 2. Dergi Çalışmalarını Bitirme 

♥A ve E seslerini öğrenmek 

♥1 yılın 365 gün 6 saat olduğunu 

♥1 haftada 7 gün ve isimleri 

♥1 yılda kaç ay var ve isimleri 

♥1 yılda kaç mevsim var ve isimleri 

 

6  Yaş Grubu  

 

♥Türkiye de kaç bölge var? isimleri özellikleri 

yetiştirdikleri ürünler hayvancılık ve bölgelerdeki 

Türk büyüklerini ve ülkeleri öğrenmeyek. 

♥İç Anadolu bölgesi–Mevlana-Mısır öğrenildi 

Marmara bölgesi-fatih sultan Mehmet–Japonya, 

ege bölgesi – İtalya konu ile ilgili mutfak 

etkinlikleri(pilav –pizza) 

♥Belirli gün ve haftalara göre konular  

♥Scamper Çalışması 

♥Sabah duası  

♥Cuma duası  

  

6  Yaş Grubu  
 ♥Su içme, tuvalet, yemek duası ve adapları  

♥Allahın isimlerinden 20 tanesi  

♥Sorumluluk ( değerlerimizden ) konusu ve 

Konu ile ilgili projeler  (Yumurta ve Kitap 

Projesi) 

♥Sevgi ve değer konusu  

♥Yardımlaşma ve işbirliği (ojeden ebru 

çalışması ile iyilik kavanozu yapma etkinliği) 

♥”Bir elin nesi var iki elin sesi var”  

♥Paylaşım empati, iletişim kavramları 

 

 

3-4 Yaş Grubu  

♥Diş Temizliğinin Önemi 

♥Diş Fırçalayan Çocuk Etkinliği 

♥Mavi Rengi Çok Severim Şarkısı 

♥Temizlik Draması 

♥Çizgi Çalışması 

♥Bay Mikrop Parmak Oyunu 

♥Gece-Gündüz Kavramı 

♥Topuk – Burun Oyunu 

  

3-4 Yaş Grubu  

♥Sonbahar Mevsimi 

♥Hızlı-Yavaş Kavramı 

♥Parmak Boyasıyla Yaprak 

♥Boyama 

♥Nefes Egzersizi 

♥Turşu Kurma 

♥Sarı Renk 

♥Yağmur Deneyi 

♥Misafir Kavramı  

3-4 Yaş Grubu  

♥Duygularımızı Tanımak 

♥ “Eğer Sen De Mutluysan” 

♥Şarkısı 

♥İçinde-Dışında Kavramı 

♥Üçgen Şekli 

♥Hayvanlardan Fili Tanımak 

♥Su Fışkırtan Fil Faaliyeti 

♥Makarna Sarma Oyunu  



 

 

 

 

 

 

  

 

At Binme Etkinliği 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sosyal sorumluluk adına çocuklarımızın 

eğlenmesi, gezmesi, sosyal hayata katılması için  

düzenlenen bu etkinlikte tüm öğrencilerimiz 

Buse Kolej bahçesinde buluştu. 

Düzenlenen etkinlik kapsamında, eğitimciler 

tarafından yönlendirilerek ata binmeyi öğrenen 

çocuklar, at binmenin keyfini doyasıya yaşadılar. 
Sadece at binmekle kalmayıp, atların bakımı 

hakkında görevlilerden yeni bilgiler öğrendiler, 

atları besleyip ve tımarladılar. 
 



♥ 

 



  



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUN SCİENCE 
  

NEŞELİ ÇOCUKLARA NEŞELİ BİLİMLER 

Her hafta yapılan  bilim etkinlikleri ile 
öğrenciler hem Bilimsel atölyeler ile 
tanışıyor hem de eğlenerek öğreniyor.  
Bilişsel,  Dil ve Duyuşsal alanlarda gelişim 
göstermesine özen gösterilir. 

Neşeli Bilim dersi çift dili destekleyen 
eğitim ile İngilizce olarak öğretilir. 
 

Buse Kreş öğrencileri  bilimin sıradışı dünyasını eğlenerek, deneyimleyerek 

yaşıyorlar. Dünya üzerinde her yıl 2 milyondan fazla çocuğun yaşadığı bu deneyim 

artık Neşeli Bilimler adıyla Türkiye’de ve okulumuzda. Amacımız; Kreş 

öğrencilerinin doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; kişisel 

gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı 

ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak. 

Çocukların deneyleri sırasında kullandığı malzeme ve ekipmanlar uzman 

öğretmenimiz tarafından özenle hazırlanır. 



 

  
Neşeli Bilimler Miniklerimize Neler Kattı? 

Ana ve ara renk oluşumlarını renklerin yarışı deneyi ile kavrayarak renklerin İngilizcesini 

tekrar edilip, pipet, mezür, huni, beher deney malzemelerinin İngilizceleri kavrandı. 

Renklerin karışımı ile oluşan renkleri gözlemleyip, İngilizcelerini öğrenip pastör pipet 

kullanımını tek tek deneyerek öğrenmek.  

Deney Yapma, ölçme,  gözlem yapma, karar verme becerisini kazandı. 

 

1.  Farklı bakış açıları yakalarlar. 

 2.  Yabancı dili eğlenerek öğrenebilirler. 

 3.   Diğer ders ve sınavlarda daha başarılı olmalarını sağlar. 

 4.  Yabancı dil çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirir. 

 5.  Özgüvenlerinin artmasını sağlar. 

 6.  Daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur. 

 7.  Çocuğun öğrenme hızı yetişkine göre daha hızlıdır. 

 8.  Çocukların dil öğrenmesi için yurtdışında yaz okulu programları vardır. 

 9.  Bambaşka bir kültür içinde yaşarlar. 

 10. Konuşmaktan çekinmezler. 

 

https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#1_Farkli_bakis_acilari_yakalarlar
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#2_Yabanci_dili_eglenerek_ogrenebilirler
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#_3_Diger_ders_ve_sinavlarda_daha_basarili_olmalarini_saglar
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#4_Yabanci_dil_cocugun_matematiksel_ve_bilimsel_kabiliyetini_gelistirir
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#5_Ozguvenlerinin_artmasini_saglar
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#6_Daha_genis_bir_kultur_anlayisina_sahip_olur
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#7_Cocugun_ogrenme_hizi_yetiskine_gore_daha_hizlidir
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#8_Cocuklarin_dil_ogrenmesi_icin_yurtdisinda_yaz_okulu_programlari_vardir
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#9_Bambaska_bir_kultur_icinde_yasarlar
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#10_Konusmaktan_cekinmezler


  

What We Learned in English Lesson? 
3-4 Age 5 Age 6 Age 

 

 How many 
finger Song 
 

 Learning  
Number And 
Count 

 

 Saying 
“Good Morning” 
“Good Afternoon” 
“Good Night” 

 

 Object in Class 
 

 Numbers (1-15) 
 

 Feelings Senses 
 

 

 Saying 
“Good Morning” 
“Good Afternoon” 
“Good Night” 
 

 Object in Class 
 

 Numbers (1-20) 
 

 Feelings Senses 
     (Happy, Sad, Angry) 

  

The Benefits of Learning a Second Language at an Early Age                               
It can be difficult to raise a bilingual child, but the benefits of learning a 

second language at an early age are certainly worth the struggle. 

Bilingual children learn faster and easier, have improved problem solving skills 

and creativity, and have more career opportunities in adulthood. They also 

find it easier to connect with other cultures which makes them more open-

minded and tolerant of diversity, and they are less likely to experience age-

related mental illness as they reach old age. Most importantly, it’s much easier 

to learn a second language at an early age. 

 Learn faster and easier 

 Improve problem solving and creativity 

 Enhance future career opportunities 

 Connect with other cultures and build tolerance 

 Prevent age-related mental illness 

 

https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language/#learnfast
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language/#improve
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language/#workforce
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language/#connect
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language/#prevents


 

 

  

Çocuklarımıza Küçük Yaşta 
Kuran-ı Kerim Öğretilmesinin Önemi 

 
Kur’an ı kerim, Allah'ın kelamıdır ve bizim hayatımızın 

rehberidir. Kur’an okumak                                                                                                             

dini ilimlerin ve ibadet hayatımızın temelidir. Peygamberimiz 

aleyhissalatu vesselam buyurmuştur ki, “Çocuklarınızı şu üç şeyle 

eğitiniz: Kur’ân okumasını öğreterek, Peygamber sevgisini aşılayarak, 

Peygamberin ailesinin sevgisini aşılayarak.” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, I, 

225.) 

Çocuklarımıza Kur’anı kerim okumayı öğretmek, namazlarda 

okuması için ezberletmek ve içindeki bütün hükümlere iman etmesini 

sağlamak çocuğumuzun ebedi saadeti için yapacağımız en önemli 

vazifedir. Bu vazifeyi yaparsak evlatlarımız bize şefaatçi olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hz. Ali radıyallahu anhu rivayet ediyor: "Resulullah 

aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim Kur'ân'ı okur, ezberler, 

helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabûl 

ederse Allah, o kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart 

olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılınır." (Tirmizi, Sevâbu'l-

Kur'ân, 13) 

 

  Öyleyse anne babalar çocuklarının Kur'an ı Kerim 

öğrenmesine gayret etmeli, Kur’an kurslarına, imam hatiplere, 

medreselere göndermelidirler. Çocuklarımızı eğitirken Kur’an ı Kerim’i 

mutlaka merkeze koymamız gerekir. 

Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmaktadır: 

 

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhari, VI, 

108) 



 

 

      

 

 

  

 Cuma saati 

öğrencilerimiz Barış Pınarı 

Harekâtına katılan 

askerlerimize, vatanımıza 

milletimize ve devletimize 

minik elleri, kocaman 

yürekleri ile dualar yolladılar. 

 Tüm dualarımız bizi 

bizden çok düşünen, bizlerin 

huzuru için canını ortaya 

koyan Mehmetçimiz ile… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Miniklerimiz Ekim Ayında Neler Öğrendi? 

 

 Okul Kurallarının neler olduğunu öğrendiler. 

 Arkadaşlığın önemini kavramaya başladılar. 

 Ev İçi kurallar ve uygulanması anlamında neler 

yapılmalıdır, konusunda davet edilen aileler ve 

hocalarla birlikte öğrenciler yönlendirildi. 

 Her yaş grubundan çocuklarla farklı çalışmalar 

yapılarak kendilerini ifade etmeleri adına fırsat 

tanındı. 

 Çocukların aile, okul ve kendilerine dair varsa 

sıkıntıları belirlendi, aileler davet edilerek 

bilgilendirildi. 

 Öğrenci ve öğretmen birlikte bilgilendirilerek, 

yönergeler verildi. 

 



ULUSLARARASI EKO OKULLAR PROJESİ 

 
 
 

 
 
 
 
 
EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR? 
 
Eko-Okullar Programı; ülkemizde TÜRÇEV tarafından yürütülen FEE destekli uluslararası bir 
programdır. Çevre konusunda bilinç oluşturmak ve insanlarla birlikte tüm organizmaları 
etkileyen insan davranışlarını olumlu yönde değiştirebilmek düşüncesi ile ilköğretim okulları 
ve okul öncesi eğitim kurumlarında çevre okuryazarlığı oluşturarak bilincin artmasını, aynı 
zamanda da öğrenilenlerin hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. 
 
 Çevre sorunlarının yoğun olarak gündeme gelmesiyle çevre eğitiminin önemi her 
geçen gün daha da artmaktadır. Geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesinin 
çocuklarımıza verebildiğimiz eğitim ve bilinç olduğu düşünüldüğünde Eko-Okullar Programı 
büyük önem ve öncelik taşımaktadır. Eko-Okullar Programı’nda yer alan öğrenciler hem 
çevre konularında bilgi edinir hem de sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna da hizmet ederek 
ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) bu konularda bilinçlendirmede 
etkin rol oynarlar. Bunun yanında, Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir 
çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. 
 
Programlar kapsamında 2011 yılı itibariyle, FEE’ ye bağlı olarak Eko-Okullar Programı’nı 
yürüten 52 üye ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler tabloda ve devamındaki dünya haritası 
üzerinde görülebilir.  
 

 Eko-Okullar Programı’nın en önemli yönü; tüm okullarımızın 
tek amaca hizmet etmesi, çocukların çevre ile dost davranışlar sergileyerek, sürdürülebilir 
çevre kapsamında bilinçlenmesi hatta aileleri ve toplumun geri kalanına ulaşmak için 
çalışmalar gerçekleştirmeleridir. 
  



  

BUSE KREŞTE HİJYEN VE BESLENME 
 

♥Gıda alanında çalışan personel, insan sağlığı 

yönünden ağır sorumluluklar   taşımaktadır. 

Dolayısıyla personel hijyeni, sağlıklı gıda elde etmenin 

en önemli halkasıdır. 

♥Buse Eğitim Kurumları olarak,  gıda ve temizlik alanında çalışan tüm  

personelimiz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen Eğitimi Sertifikasına 

sahiptirler. 

♥Öğrencilerimizin sağlığı açısından onların temizlik ve hijyenlerine 

dikkat etmek ve   bu alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak 

kurumumuzun öncelikleri arasındadır. 

♥Bir çocuk eğer küçük yaşlarda gereken temizlik alışkanlığını ve öz 

bakım becerilerini kazanamazsa, ileriki yaşlarda oldukça sıkıntı 

çekecektir. Bu nedenle çocuklarımıza bu alışkanlıkların erken yaşlarda 

kazandırılması gerekmektedir. 

♥Okulda geçirilen süre zarfında öğrencilerimiz beslenme ile ilgili 

ihtiyaçlarını, doğal ve sağlıklı ürünleri bünyesinde bulunduran okul 

yemekhanemiz karşılamaktadırlar. 

♥Özel Buse Kreş  olarak okulumuz kurum içinde dışarıdan paketlenmiş 

koruyucu   içeren hiçbir  gıda ürünü,  gazlı ve zararlı içeceklere asla yer 

verilmemektedir. 

♥Öğle yemeği esnasında öğrencilerimize sunulan yeşillik ve sebzeler   

itina ile defalarca yıkanmış ve kurutulmuş olarak  servis edilir. 

♥Gıdaların hijyeni kadar helal olmasına da dikkat edilir. 

♥Margarin türevi ve hiçbir koruyucu madde  kullanılması kesinlikle 

yasaktır. 

♥ Tüm yiyecek ve içeceklerin yapımı okulumuzun kendi mutfağında 

profesyonel   aşçımız tarafından yapılmaktadır. 

 



 

 

Okul çağı çocuklarının öğle yemeği dışında abur 

cubur diye tanımlanan bisküvi, hazır kek, çikolata, 

kraker, cips, hazır meyve suyu, uzun ömürlü süt gibi 

içerisinde koruyucu madde bulunan ve çocuk sağlığını 

ve gelişimini olumsuz etkileyen ürünlerin hangi marka 

olursa olsun  tüketilmemesi gerekmektedir. 

         Okul yaşantısı içerisinde bu tür zararlı gıdaların 

her teneffüs çocuklarımız tarafından tüketilecek olması 

onların hem ruhsal hem de fiziksel dengelerinin 

bozulmasın neden olacaktır.  

 

 

 

 

Bu sebeple helal gıdalar ile beslenmenin de bir 

gereği olarak bu zararların önüne geçmek ve onların en 

cüzi şekilde alışveriş isteklerini yerine getirmek amaçlı  

okulumuzda ikindi saatlerinde kahvaltı verilmektedir. 

 Kreşimizde helal ve doğal olmasına dikkat                 

ederek tamamı elde yapılmış; taze sıkılmış meyve suyu, 

kek ve yaş pastalar, kurabiye ve poğaçalar,  meyve ve 

kuruyemiş tabakları, kahvaltı tabağı, sebze çubukları 

çocuklarımızla buluşmaktadır.  

 



  Buse Kreşte 11 litre Atık yağ toplandı 

ve Keçiören Belediyesi bu çabamızı 

karşılıksız bırakmadı. Bulaşık Teli, 

bulaşık süngeri, sarı bez, ıslak mendil 

armağan ettiler. 

Buse Koleji olarak Doğa ile dost 

kalmaya devam ediyoruz.  

 

Buse Kreşte el yapımı, 

doğal salçalar ile kış 

mevsimi için hazırlıklar 

tamamlandı.  

Buse Kreş öğrencileri, 

"Kuşburnunun faydaları nelerdir 

içinde hangi vitaminler vardır?" 

soru-cevap şeklinde sohbet 

ettiler ve Kuşburnu hakkında 

bilgi sahibi oldular.  



 

 

  

 

Buse Eğitim Kurumları 

“Temiz Ve Sağlıklı Okul” Seçildi 

 

 Buse Kolej, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak 

yürüttüğü iki projede de sertifika almaya hak kazandı. Proje kapsamında 

okul hijyeni ve sağlığı kriterlerini yerine getirerek aynı zamanda obezite ile 

mücadele sağlıklı beslenmeye özen göstererek Beslenme Dostu Okul 

olarak seçildi. “Beyaz Bayrak” almaya layık görüldü. 



  



 

 

Kardeşler mah. 142. Cadde No:51 

Etlik/ANAKARA 

0312 327 27 34 

http://www.busekresanaokulu.com/ 

Antares AVM Batı Kapısı karşısı  

Yunus Emre Mah. 445. Sokak No:25 

Yenimahalle/ANAKARA 

0312 344 24 31 

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