EĞITIM BIR
İŞI
Siz de anaokulu eğitimi için Özel Bursa Kültür Okullarını tercih edin;
çocuğunuz hem öğrenirken eğlensin hem de öğrendiklerini
davranışa dönüştürerek kendini keşfetsin!

Bir Hayalle Başladık
Yenilikçi eğitim yaklaşımıyla 2002 yılında başladığımız yolculuğumuza,
bugün 3 ayrı kampüs ve 9 okulda eğitim gören 2.500’ü aşkın
öğrencimizle devam ediyoruz. Kısacası, Türkiye’nin geleceğine nitelikli
nesiller yetiştiriyoruz.

3
Kampüs

Onu güzel bir geleceğe hazırlayacak nitelikli okul öncesi eğitimi Kültür Okullarında.

9
Okul

Binlerce
Mezun

Bizce eğitim, derin bir tutkudur. Bu tutkudan hareketle, eğitimi başarıya
götüren yollarda emin adımlarla ilerliyor; eğitime dokunan tüm süreçlerde
mükemmeliyetçi bir yaklaşımla yol alıyoruz. Köklü eğitimci kimliğimizden
beslenen engin birikimimizle, bugüne kadar on binlerce donanımlı ve
iyi insan yetiştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Özel Bursa Kültür Okulları Anaokulunda, alanında uzman deneyimli öğretmenlerimizce
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle; öğrencilerimizin okul hayatına kolayca alışmalarını, arkadaşlık
ilişkileri ve paylaşma duygularının gelişmesini ve sorumluluk kavramıyla tanışmalarını oldukça
önemsiyoruz.
Onlara sınıf ortamını, arkadaşlığı ve öğrenmeyi
sevdirecek çeşitli faaliyetlerle, okul ile aralarındaki bağı
günbegün güçlendiriyoruz. Böylece anaokulunda,
dersi bir eğlence olarak gören çocuklarımız, ilkokula
başlarken büyük bir heves ve öğrenme arzusu
taşıyorlar. Bu da eğitim hayatlarının her kademesinde
onlara büyük bir motivasyon sunuyor.

Miniklerin
Dünyasından
Anaokuluna
Bakış
Anaokulu, bireyin akademik ve kişisel
gelişimiyle
ilerleyen
ve
geleceğini
şekillendiren uzun bir maratonun ilk
adımıdır. Aile odaklı düzenden okul hayatına
geçiş süreci; ebeveynler ve öğretmenlerin
rehberliğinde yürütülmesi gereken oldukça

hassas bir dönemdir. Bu aşamada özellikle
eğitimcilerin sahip oldukları deneyimler
ışığında aileleri yönlendirmesi, öğrencinin
uyum ve öğrenme süreçlerine önemli katkı
sağlar.

Özel Bursa
Kültür
Okulları’nın
En Minikleri
Özel Bursa Kültür Okulları Anaokulu,
okul öncesi çağındaki çocuklar için özel
olarak dizayn edilen etkinlik ve kullanım
alanları, onlarla aynı dili konuşan deneyimli
eğitmenleri ve her birine yepyeni ufuklar
açan modern eğitim metotlarıyla, bir okulun
ötesinde bambaşka bir dünya.

Büyüklerimizle
Uyumlu
Küçüklerimize
Sevgi
Doluyuz
5 yaşımıza adım attığımızda
artık arkadaşlarımızla
birlikte keyifli grup oyunları
oynuyor, bir yandan da
planlanan farklı etkinliklerle
öğrenmeye devam ediyoruz.
Renkleri, şekillleri, sayıları ve
kavramları tanırken başka
bir dil öğrenmekten de geri
kalmıyoruz.

REHBERLİK ÖĞRETMENİMİZDEN

O Benim
Oyuncağım
Ona
Vermesem mi?
Çocukluk döneminin bireysel oyun sürecinin bitip
grup oyunlarına dahil olma evresinin başladığı
bu süreçte çocuklar en çok paylaşma sorunu
yaşamaktadır. Bu sorun en sağlıklı bir şekilde ona
arkadaşıyla yaşadığı bu problemde fırsat tanınarak
ve doğru yönlendirmeler yapılarak giderilebilir. Bu
sayede hem çocuğunuzun kendisini ifade etmesine
hem de gerekli sabrı göstermesine olanak sağlamış
olacak ek olarak paylaşma duygusunun vermiş
olduğu hissi tatmış olmasına yardımcı olmuş
olacaksınız.

Anaokulunun
En Büyükleri
Olarak Biz
Çizgi çalışmaları, GEMS (Fen ve
Matematikte büyük gelişmeler)
uygulamaları, ilginç deneyler,
matematik ve sesleri tanıma
etkinlikleri yaparken
uyguladığımız oryantasyon
çalışmaları ile 1. sınıfa
hazırlanıyoruz. Bu
uygulama sayesinde
biz hem birinci sınıf
öğretmenlerimizle
birlikte sınıf ortamınlarını
görüyor hem de onların
rehberliğinde okuma
yazmaya ilk adım olan
harfleri tanıyoruz.

REHBERLİK ÖĞRETMENİMİZDEN

Birinci
Sınıfta
Neler
Olacak?
Düzenin ve ortamın değişiyor ama artık sen
hazırsın. Özel Bursa Kültür Okulları Anaokulunda
geçirdiğin üç yıl boyunca aldığın eğitim, yaptığın
çalışmalar ve oynadığın oyunlar sen fark etmeden
ve çok eğlenirken seni 1. sınıf için hazırladı. Artık
okulumuzu, öğretmenlerimizi tanıyorsun.
El kasların kalemi nasıl tutacağını öğrendin.
Sesleri tanıyorsun, şimdi sıra onları
birleştirmekte... Okumayı öğrendiğin zaman
kitaplarınla gelip bizlere hikaye okumanı
sabırsızlıkla bekliyoruz...

Bizim
Anaokulumuz
• Her ay bir müzisyenin bestesi ile mandalamızın renklendiği
• Patlamış mısırla sinema keyfi yaptığımız
• Küçük dünyamızda renkli buluşlar yaparak yeni fikirler üretip
bilim insanı olma yolunda ilerlediğimiz
• Fen ve matematik serüveninde keşfe çıkarak Gems (Fen ve
Matematikte büyük gelişmeleruygulamaları yaptığımız

Eğlencelerle Dolu
• Bir birey olma yolunda bize anlam katan değerleri, farklı uygulamalar
ile pekiştirdiğimiz
• Her ay “Ayın Ünlüsü” uygulaması ile buluşları ve
eserleriyle kültürümüze katkısı olan ünlüleri tanıdığımız
• Gözlem ve keşif becerilerimizi geliştirdiğimiz farklı geziler
ile okul hayatına attığımız bu ilk adımda bizimle aynı
mutluluğu paylaşan bir eğitim yuvasında yer alıyoruz.

Biraz Un,
Biraz Şeker;
Minik Şefler,
Marifetli
Eller!
Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren
yabancı dil öğrenmeye yatkınlaşmalarını,
farklı kültürleri tanıyarak iletişim becerilerini
geliştirmelerini, özgüvenleri yüksek bireyler
olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Bu sebeple
İngilizce’ye hayatımızın her alanında yer
veriyoruz. Öğrendiklerimizi İngilizce şarkılar,
oyunlar, filmler, portfolyolar, hikayeler,
kuklalar ve birbirinden farklı görsellerle
eğlenerek tekrar ediyoruz.

HELL
!
LO
O!
Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren yabancı
dil öğrenmeye yatkınlaşmalarını, farklı kültürleri
tanıyarak iletişim becerilerini geliştirmelerini,
özgüvenleri yüksek bireyler olarak yetişmelerini
hedefliyoruz. Bu sebeple İngilizce’ye hayatımızın
her alanında yer veriyoruz. Öğrendiklerimizi
İngilizce şarkılar, oyunlar, filmler, portfolyolar,
hikayeler, kuklalar ve birbirinden farklı görsellerle
eğlenerek tekrar ediyoruz.

Hayallere

Giden Yolda

Yeteneklerimizi keşfederek kendimizi ifade
etmemize fırsat tanıyan eğlenceli derslerin
olduğu kocaman bir anaokulu burası.

İngilizce

Masal Anlatımı

Bilişim Teknolojileri
Görsel Sanatlar

Müzik

Dans

Drama
Buz Pateni
Satranç

Beden Eğitimi
Binicilik

Et, Süt,
Yumurta;
Sağlıklı
Beslenmeyi
Unutma!
Her gün sabah ve ikindi kahvaltısı öğünlerimizde
gelişimimize katkı sağlayacak yiyeceklerle buluşuyor,
okulumuzda pişen sağlıklı öğle yemeklerini afiyetle yiyoruz.

Bir Sağa
Bir Sola
Sen De
Kültürlü
Çocuk
Atölyelere Gel
Eğlenceden Geri
Kalma!
Tatil de olsa bizler anaokulumuzdaki atölyelerde eğlenmeyi çok seviyoruz. Hem
sınıf arkadaşlarımızla bir araya geliyor, hem de okulumuza yeni gelen çocuklarla
arkadaşlıklar kuruyoruz. Bazen renklerle hayallerimizi çiziyor bazen cimnastikle
kaslarımızı güçlendiriyor bazen de ritimle keşif dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.

Büyümek Aslında,
• Arkadaşlarımızla birlikte oyun oynamayı ve paylaşmayı,
• Okulun aslında eğlenceli ve öğretici birçok şeyin yapıldığı bir yer olduğunu,
• Besinlerin bizler için ne kadar yararlı olduğunu ve nasıl katkı sağladığını,
• Bilgisayarda ya da tablette oyun oynamanın dışında farklı aktivitenin de yapılabildiğini,
• Buzda kaymanın, ata binmenin, cimnastiğin, ritmin, müziğe uygun dans etmenin bizleri
mutlu ettiğini,
• Anlatılan masallarla hayaller kurup drama derslerinde canlandırmalar
yaparken farklı karakterlere bürünebileceğimizi,
• Akıl oyunları sayesinde grup arkadaşlarımız ile birlikte düşünüp
ortak karar vermeyi öğrenirken satranç dersiyle bir sonraki
hamleyi tahmin edip fikir yürütmeyi,
• Duygularımızı ve hissettiklerimizi rahatça söyleyebileceğimizi,
• Her yaşta öğrendiğimiz yeni bilgilerin bizleri daha da mutlu edeceğini ve aslında
Kültür Okullarında büyümenin heyecan verici olduğunu öğrendik!

Güvenli ve Donanımlı
Kampüsler
Özel Bursa Kültür Okulları kampüslerinde öğrencilerin güvenliğini
sağlamak üzere profesyonel ve deneyimli güvenlik elemanları yer alarak
giriş çıkışları her daim kontrol altında tutarlar. Ayrıca kampüsler, ileri
teknoloji güvenlik sistemleriyle korunur.

Biz yetişkinler belirsizlikler karşısında kaygılanır ve somut sonuçlar için çaba
gösteririz. Çocuklar içinde aynı durum geçerlidir, okul bir çocuk için önce
etrafından duyduğu bir kavram iken bir anda içinde bulunduğu bir ortam olur,
güvende hissetmesi, paylaşması ve ait olması gerekir. Bütün bu sorunları
çözümlerken bahaneler üretebilir, direnç gösterebilir, sınırlarını zorlayabilir,
ancak sabırlı onu dinleyip anlayış gösterdiğinizde problemlerine somut
cevaplar bulduğunuzda o da anlaşıldığını hissettiğinde güvenle sorunlarının
üstesinden gelebilir. Unutmayın ki çocuğunuzun okul öncesinde aştığı bütün
engeller yetişkin yaşantısındaki öz güvenini destekleyecektir.

Anaokulu yaş grubundaki öğrenciler,
insan hayatında kendini ve dünyayı
tanıma aşamasındaki en önemli dönemi
yaşarlar. Özel Bursa Kültür Okulları
bu bilinçle, öğrencilerine en başta
kendilerine ve yaşadıkları dünyaya
değer vermelerini aşılıyor.

BAŞARI VE GELİŞİMİN TAM ORTASINDAYIZ

