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Kişisel Becerilerimizde Zarafet

Komşuluk ve Akrabalık
İlişkilerimizde Zarafet

Arkadaşlık İlişkilerimizde Zarafet

Zarafet Atölyesi

“Tasarım Beceri Atölyeleri” nde;
bilgiyi keşfettikten sonra öğrencilerimizin zihinsel becerilerini hayalleriyle 

birleştirerek tasarlaması, el becerilerine dönüştürerek ürün elde etmesi sağlanır. 
Atölyelerimizde yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, 

üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için 
somut ortamlar oluşturulur.

1. sınıftaki öğrencilerimize özel bir atölyedir. Öğrencilerimizin kişisel becerilerinde, 
aile hayatında, toplumsal ilişkilerinde zarif olma adabını kavramasını ve 
içselleştirmesini amaçlayan kazanımlar drama tekniğiyle işlenir.

Her Yerde Zarafet
“Zarafet nedir? Nerede nasıl zarif olunur? Kendimize ve çevremize karşı zarif olma 
teknikleri var mıdır? Sınıfta da zarif olabilir miyiz?” sorularıyla öğrencilerimizin 
ufkunda farkındalıklar geliştirilir, uygulamalı çalışmalar yapılır. 

Yakın çevremizdeki insanlarla kurduğumuz zarif iletişim yaşam boyu sürdürülebilir 
ilişkiler demektir. Akrabalarımıza, komşularımıza gittiğimizde ne söyleriz? Nasıl 
davranırız? Evimize misafirliğe geldiklerinde neler yaparız? Osmanlı’da komşuluk 
ve akrabalık ilişkileri nasıldı? Haydi öğrenmeye.

Arkadaş seçerken nelere dikkat ederiz? 
Kaliteli bir arkadaşlık ilişkisi nasıl olmalı? 
Nasıl olmamalı? Sadece bize benzeyen 
kişilerle mi arkadaşlık ederiz? Bizden 
farklı kişilerin de bize faydası var mıdır? 
Öğretmenimizin drama tekniğiyle 
hazırladığı senaryoları oynamaya hazırız.

Kişinin kendisine gösterdiği zarafet; bedeni, 
duyguları, düşünceleriyle başlar ve 
davranışlarıyla devam eder. “Kişisel temizliğin 
önemi nedir? Kişisel temizlik malzemeleri 
nelerdir? Bunlar nasıl kullanılır?” sorularıyla 
öğrencilerimizin ufkunda farkındalıklar 
geliştirilir, uygulamalı çalışmalar yapılır.

Beslenmede Zarafet
Helal ve sağlıklı beslenme nedir? Nasıl olur? Haydi bakalım mutfak bizi bekliyor.  

Hazırladığımız ürünleri nasıl servis edelim? Sofra kurmanın da bir adabı var mıdır? 
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Enderun Atölyesi

Aile İlişkilerimizde Zarafet
Eve giriş ve çıkışın bir adabı var mı? Aile 
fertlerini nasıl karşılayalım? Evdeki 
sorumluluklarımızın farkında mıyız? Neler 
yapıyoruz evde? Küçüklükten kalan anılar, 
muhabbetli saatler….

Kişisel Hayatımızda
Zarafet
Günlük hayatımızda zarif olmak nasıl olur? Ne 
kadar zarifim? Zarif kişi neler söyler, neler 
yapar ya da yapmaz? Öğretmenimin verdiği 
senaryo ile haydi oynarken düşünmeye!

El Sanatları İstasyonu
Halk kültürünün bir öğesi olan el sanatları, 
kültürel değerlerin yaşatılması ve korunmasında 
önemli bir rol üstlenir. Öğrencilerimize teorik 
bilgilendirme yapar; tasarımlarla özgün, otantik 
ve yöresel ürünler ortaya çıkması sağlanır. Ebru,
cam boyama, halı dokuma, takı tasarlama gibi 
Osmanlı’da genel el sanatları tanıtımları ile 
farkındalıklar oluşturulur. 

Ata Sporları istasyonu
Eski Türk devletlerinden ve Osmanlıdan gelen ata sporlarımız tanıtılır ve 
çocuklarımıza uygulamalı olarak gösterilir. Okçuluk, binicilik, matrak, güreş vb. 
alanında uzman öğretmenlerle hep beraber yeteneklerimiz keşfedilir.  

Geri Dönüşüm İstasyonu
Kaynakların tükenmesini engellemek, olumlu yönde kullanımını sağlamak 
konusunda farkındalık geliştirilir.  Geri dönüşüm nedir ve nasıl yapılır? Geri 
dönüşüm oyuncak tasarlama, geri dönüşüm kıyafet tasarlama çalışmaları yapılır. 

Meslekler İstasyonu
Kültürümüzden gelen geleneksel meslekler yavrularımıza anlatılır. Marangozluk 
ve ahşap oyuncak zımparalama, vernikleme ve boyama keçe işçiliği, keçeden 
oyuncak yapımı, bakırcılık zanaatı, basit rölyef çalışması yapımı bir hat ustası ile 
çalışmalar yapılır.

3. sınıftaki öğrencilerimize özel bir atölyedir. Öğrencilerimizin güzel sanatlar, beden 
eğitimi ve spor, mesleki bilgiler, kritik analitik düşünme yeteneği gibi alanlarda 
dijital ve medya okuryazarlığı sağlar. Her ay birbirinden farklı istasyonlarda 
öğrencilerimizin çeşitli etkinliklerle geçmişle günümüz arasında bir bağ kurmaları, 
çok yönlü, estetik ve entelektüel birikimle yol almaları hedeflenir.

Yaşam Becerilerinde
Zarafet
Evde yardımsız yaptığım işler var mı? Çalışma 
masam, odamın düzeni nasıl? Kıyafetler nasıl 
katlanır? Haydi düğme dikmeye, ayakkabı 
boyamaya…. 

Hasta Ziyaretinde
Zarafet 

Sağlıklı bir vücudun kıymeti paha biçilemez. 
Hasta olmamak için nelere dikkat edelim? 

Hastalar ziyaret edilmeli mi? Hasta ziyaretinde 
nelere dikkat edelim? Haydi drama tekniğiyle 

gösterelim.
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İbadetlerimizde Zarafet
İbadet nedir? Ramazan ayında neler yapılır? 

Maniler yazalım mı? Diş kirası nedir? 
Bayramlarda evlerimizi nasıl süsleyelim? 

Özel günleri nasıl karşılayalım? 
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Bilim-Kültür Atölyesi

Uzay İstasyonu
Osmanlıdan beri çocukların hayal dünyasını güçlendirmek, ufkunu geliştirmek ve 
bütünsel bakış açısını sağlamak için uzay teması kullanılır. Teorik bilgileri 
çocukların hayal dünyasıyla buluşturduğumuzda muhteşem ürünler ortaya çıkar. 

Halk Kahramanlarımız
Kültürümüzün, toplumsal değerlerimizin içinde büyüyen kahramanlarımızın 
unutulmaması için öğrencilerimizle farkındalık çalışmaları yapılır.
Hacivat- Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi halk kahramanlarımız ve öne 
çıkan yönleri tanıtılır. 

Bilim İnsanları İstasyonu
Köklerimizden gelen insanları tanımak, dallarımızın daha da güçlü filizlenmesini 
sağlar. Aziz Sancar, Gazi Yaşargil, Cahit Arf, Hazarfen Ahmet Çelebi, Piri Reis, Ak 
Şemseddin, Mimar Sinan gibi bilim insanları tanınır ve eserleri konusunda 
farkındalıklar geliştirilir. 

4.sınıftaki öğrencilerimize özel bir atölyedir. Öğrencilerimizde bilime yönelik merak 
geliştirilerek deneyler ve araştırmalarla buluşma sağlanır. Öncelikle kendi milli ve 
manevi kültürümüzü ve kültürel öğelerimizi tanırken dünyadaki diğer ülkelerin 

kültürleri de araştırılır. Peki hangi deneyleri yapabiliriz?

Kritik- Analitik Düşünme
İstasyonu

Günümüz dünyasında dijital okuryazarlık- medya okuryazarlığı çok önemlidir. 
“Karikatür yorumlama, haber dinleme ve haber günlüğü oluşturma, gerisini sen 
tamamla, sen olsaydın ne yapardın?” etkinlikleriyle kritik yapma becerileri 
geliştirilir.  
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Yanmaz Balon Deneyi

Renkli Lahanalar Deneyi

Pusula Yapma 

“Ellerimizi Neden Yıkamalıyız?” Deneyi

Balonu Yapıştırıcısız Yapıştırma Deneyi

Güneş Sistemi Maketi Oluşturma

Yanardağ Deneyi

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkisi Deneyi

Genleşme ve Büzüşme,
Maddelerin Isı Etkisiyle Hâl Değiştirmesi

Saf Madde ve Karışım Madde

Sesin Hava Olmayan Ortamda
Yayılması

Bilim Şenliği

Teknolojik Ürünlerin Mucitleri

Hortum Oluşturma Deneyi

İcat Ödevi
Ürünü tasarlama amacınızı yazınız.

Ürünü kısaca tanıtınız.
Ürünün şeklini çiziniz.

Ürününüze bir ad veriniz.
Ürünü anlatan bir slogan bulunuz.

Elektrik Devresi Oluşturma
Kütle ve Hacim Deneyleri
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Ahşap Atölyesi
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Organik malzemelerle doğayı ve ağacı sevdiren, öğrencilerde çevre bilinci 
oluşturan “Ahşap Atölyesi” matematiksel düşünme becerisini hayal gücü ile 
birleştirerek geleneksel ve modern çizgilerle ürünlerin sunumunu sağlar.

Okulumuzda kurduğumuz ahşap atölyemiz ile özel tasarlanmış ve yarı 
yapılandırılmış malzeme sayesinde güvenli marangozluk tekniklerini kullanarak 
çalışma yapılır. Öğrencilerimiz, ahşap atölyemizde keyifli zaman geçirmenin yanı 
sıra kendi ürettikleri materyallerin (oyuncak, süs eşyası vs.) gururunu yaşar.

Zekâ ve üretim becerilerini geliştiren ahşap atölyemizde, öğrencilerimizin el 
becerileri gelişirken eğlenecekleri, üreterek sosyalleşecekleri, kalıcı ve sağlıklı 
ürünler geliştirecekleri çalışmalarda bulunmalarına fırsat verilir. Çocuklarımızın bu 
çalışmalarla sanatsal yetenekleri keşfedilir, desteklenir ve ilgi alanlarının 
çeşitlenmesine imkân verilir. 

Müzik Atölyesi
Müzik Atölyesi, öğrencilerin müzikal yeteneklerini tespit ederek bireysel ve toplu 
çalgı icralarının temelinin atıldığı, kendilerini ifade edebilme, sahne becerileri, 
sahne öz güveni, topluluk karşısında heyecan duygusunu kontrol etme, 
jest-mimik ve sahne estetiği gibi birçok müzikal unsuru bir araya getirir. Böylece 
objektif düşünen, sorgulayan, estetik bakış açısıyla üreten, empati duygusu 
gelişmiş bireyler yetiştirir.

Okulumuz bünyesinde müzikal çalışmaların tümünün planlandığı, 
öğrencilerimizin kaliteli müzik anlayış ve altyapısının oluşturulduğu, hayatlarının 
sonuna kadar onlara eşlik edecek en az bir tane müzik enstrumanının, teorik ve 
uygulamalı olarak öğretildiği birimimizdir. Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve 
özel yetenekleri göz önünde bulundurularak, anasınıfından lise son sınıfa kadar 
devam eden, enstruman icrası, ses eğitimi, orkestra eşlikli konserler, dinletiler ve 
daha birçok müzikal etkinliği kapsayan eğitimleri bu atölyede sürdürmekteyiz.

Görsel Sanatlar Atölyesi
Görsel Sanatlar Atölyesi, sanata saygının temel değer olduğu çerçevede; 
birbirinden farklı sanat dallarını, eğlenceli ve teknik çalışmalarla bir araya getirir.  
Öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini, düşünme ve el becerilerini, estetik 
algılarını geliştirerek özgün ürünlere dönüştüren bir atölye programıdır. 

Görsel sanatlar atölyemizde karakalem , yağlı boya / akrilik boya , kaligrafi ve hat 
sanatı, seramik, ahşap oyma ve yakma, duvar boyama,  tekstil boyama vb. 
çalışmalar ile öğrencilerimizin yeteneklerinin bir görsel şölene dönüştüğü yer 
olmaktadır.
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Organik malzemelerle doğayı ve ağacı sevdiren, öğrencilerde çevre bilinci 
oluşturan “Ahşap Atölyesi” matematiksel düşünme becerisini hayal gücü ile 
birleştirerek geleneksel ve modern çizgilerle ürünlerin sunumunu sağlar.
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çalışma yapılır. Öğrencilerimiz, ahşap atölyemizde keyifli zaman geçirmenin yanı 
sıra kendi ürettikleri materyallerin (oyuncak, süs eşyası vs.) gururunu yaşar.
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ürünler geliştirecekleri çalışmalarda bulunmalarına fırsat verilir. Çocuklarımızın bu 
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Müzik Atölyesi, öğrencilerin müzikal yeteneklerini tespit ederek bireysel ve toplu 
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devam eden, enstruman icrası, ses eğitimi, orkestra eşlikli konserler, dinletiler ve 
daha birçok müzikal etkinliği kapsayan eğitimleri bu atölyede sürdürmekteyiz.
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birbirinden farklı sanat dallarını, eğlenceli ve teknik çalışmalarla bir araya getirir.  
Öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini, düşünme ve el becerilerini, estetik 
algılarını geliştirerek özgün ürünlere dönüştüren bir atölye programıdır. 
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olmaktadır.
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İlkokuldaki tüm öğrencilerimizin faydalandığı bir atölyedir. Hızlı ve tam öğrenmede 
çok büyük rolü olan akıl ve zekâ oyunları zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi 
kolaylaştıran bir metottur.

Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişmesi, konsantrasyon, süre ve 
derinliğinin artması, sorunlarla başa çıkma, yenilgi karşısında pes etmeme ve 
yeniden başlayabilme becerisi, üç boyutlu görebilme, görünmeyeni 
canlandırabilme becerisinin artması, çok yönlü / stratejik / eleştirel düşünebilme, 
sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme, planlı hareket etme yetisi, hızlı düşünme ve 
karar verme, durumlar karşısında farklı çözüm yolları/stratejileri geliştirebilme, ekip 
çalışmasına yatkınlığın artması, akademik (sınav/ders) başarılarının artması gibi 
pek çok katkısı vardır.

Her ay farklı bir oyun öğrenen öğrencilerimiz ayın sonunda turnuvalarda buluşur.

Her şey evvel zaman içinde, kalbur saman içinde diye başlar. İlkokuldaki tüm 
öğrencilerimizin faydalandığı bir atölyedir. Bu atölyemizin hedefi, edebiyatımızda 
önemli bir yeri olan masallar ile drama yöntemlerini birleştirerek çocukların 
eğlenceli vakit geçirip hayata hazırlanmasını sağlamaktır.

Atölyemizin kazanımlarıyla öğrencilerimizin hem hayal dünyalarında bir keşfe 
çıkmalarını hem de mutlu zaman geçirirken yaşama dair pek çok konuda 
farkındalığının artması sağlanır. Böylece çocukların öz güvenleri artarken sosyal 
becerileri de gelişir.

Masalların öğretici özelliği ve sonunda muhakkak verilen mesajı ile soyut 
düşünebilme, iyi / kötü kavramlarını ayırt edebilme, toplum ve kurallar ile uyum 
içinde yaşama yetileri, kendini daha iyi ifade edebilme kazanımları elde edilir.

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Masal ve Drama Atölyesi
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Yeni Nesiller
Yeni Kahramanlar

Her Şey
Bir Hayalle
Başlar

29 Mayıs Okulları Etimesgut Kampüsü / ANKARA
Ahi Mesut Mah. 1898 Sokak No.: 2 Etimesgut
T: 0312 260 07 07 M: etimesgut@29mayis.com.tr

29 Mayıs Okulları Etimesgut Anaokulu  / ANKARA
Topçu Mahallesi 1506. Sk. No.: 8 06796 Etimesgut
T: 0312 277 44 55 M: etimesgutanaokulu@29mayis.com.tr
29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü / İZMİR
Erzene Mah. 116/5 Sokak No.: 4 Bornova 
T: 0232 342 27 29 M: bornova@29mayis.com.tr

29 Mayıs Okulları Bayraklı Anaokulu / İZMİR
Mansuroğlu Mahallesi 286/6 Sokak No.: 15 Bornova
T: 0232 348 66 08 M: bayraklianaokulu@29mayis.com.tr
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