'Yaratıcı Okul Etkinlikleri' 24 Mart
Pazartesi günü Alsancak Büyükler
İlkokulu bahçesinde, oldukça yoğun
,
bir program çerçecesinde gerçekleştiril.
di. Okul müdürü Fatma Öztabay açış
_ _ _ _ _
konuşmasında yaratıcılığın desteklenmeşinin doğumdan itibaren başlaması
K t t U & U H gerektiğini söyleyerek, ailelere seslendi
ve ailelerin dışardan satın aldıkları
oyuncakları ya da diğer materyalleri çocuğa sunmanın
yanı sıra evdeki ve çevresindeki malzemeleri de kulla
narak yeni ürünler yaratmaya çocuklarını teşvik
etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.
Özabay, bunun için evde artık olarak nitelendirilen
tu va le t kağıdı ruloları, kutular, şişeler, kapaklar, artık
k u m a ş ve yü n parçala rı, ku ru yem iş ka bu kla n, b on cu k
lar, d ü ğ m e le r g ib i m a lze m e le ri sa ğlıklı oyun
m a lz e m e le ri h â lin d e ç o cu kla rın a s u n m a la rı g e re ktiğ in e
d ik k a t çekti. F a tm a Ö z ta b a y k o n u ş m a s ın ın d eva m ın da ,
Eskiden annelerimizin ve bizterin yaptıklarını şimdi

çocuMaurvuzm yaptığını ve onların s en e sonunda
sergilendiğini tfade ederek yaratıcı okul etkinlikleri
çerçevesinde okuldaki etkinlikleri çevre halkına sunma
imkânı bulduklarını dile getirdi.

Çocuklar varanı...
Alsancak ilkokulu'nun Yaratıcı Okul Etkinlikleri
gününde çocuklar atıl malzemeleri kullanarak, neleri
ve nasıl yarattıklarını misafirlere sundular. Bu çalışma
esnasında; Çocuklar; Alçı Döküm, Kibrit Ve Kozadan
Çerçeve, Minyatür Bahar Ağacı, Minyatür At
Arabası,Tabak İçine Transfer,Toprak Kap Üzeri Saten
(Kumaş) Kaplama,Taş insancıklar, Seramik Çamur
Çalışmaları, Kağıt Hamurdan Meyveler, Kağıt örme
Sanatı (Sepet), Saz Çiçekleri, Minyatür Ev ve Duvar
Boyama etkinliklerini gerçekleştirdiler.
Bunun yanısıra okul koro orkestrasından şarkılar,
okul izcilerinin yemin töreni izleyicilere zevkli anlar
yaşattı.

Kıbrıs Türk Kültürü’nü yaşatmak amacı ile okul
folklör ekibi Kıbrıs Düğünü ve Kına Gecesi
canlandırması yaparak Kıbrıs Türk Halk
danslarından örneklet sundu________________

Yarışmalar, gösteriler...
Etkinlik çerçevesinde Alsancak İlkokulu 1 Resim
yarışması da gerçekleştirildi. Ressam Salih Çizel'in
katkıları ile gerçekleştirilen resim yarışması sonunda
ilk üç dereceyi alan öğrencilere ödülleri Ressam Salih
Çizel ve okul Müdürü Fatma Öztabay tarafından
takdim edildi. Resim Yarışmasında dereceye giren
öğrenciler şöyle: 1. Vefa Sevim 2 Memduh Sarıoğlu,
3. Tuğberk Özbirim.
Yine etkinlik programı çerçevesinde Kıbrıs Türk
Kültürü'nü yaşatmak amacı ile okul folklör ekibi Kıbrıs
Düğünü ve kına gecesi canlandırması yaparak Kıbrıs
Türk Halk danslarından örnekler sundular. Bunların
yanısıra geleneksel Kıbrıs mutfağından örnekler de
halkın beğenisine sunuldu.

Alsancak İlkokulu öğrencilerinin atıl malzemelerle yarattıklar,
izleyenlerin beğenisiyle karşılandı...
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