


Anaokulunda başlayan okul sevgisi, tüm okul yaşamı  boyunca sürer.  

Öğrencilerimizin her gün heyecanla gelecekleri, kendilerini mutlu ve 
güvende hissedecekleri bir okul ortamı oluşturduk.

Öğrencilerimizi;
  Yarım gün İngilizce yarım gün Türkçe uygulanan eğitim 

programlarımız, 
  Farklı gelişim alanlarını destekleyen geniş ders yelpazemiz, 
  Oyun odaklı bütüncül eğitim yaklaşımımız ile geleceğe hazırlıyoruz. 

3,4,5 yaş sınıflarımızda, sizleri de aramıza katılmaya bekliyoruz!

İLKLER 
ÖNEMLİDİR

Güvenli, Çocuk Dostu Okul



Her gün, yeni 
bir keşif...

Her gün, yeni bir 
heyecan...



Bilimsel araştırmalar, yeni bir dil 
öğrenmek için en uygun zamanın 
okul öncesi dönem olduğunu 
göstermektedir.

Bu anlayışla, anaokulumuzda 
disiplinler arası bir yaklaşımla 
hazırlanan İngilizce programımızın 
uygulanmasında “Half and Half” 
yaklaşımı benimsenmiştir. 

Etkinliklerimiz yarım gün Türkçe, 
yarım gün İngilizce olarak 
gerçekleştirilir. 

Anaokulunda başlayan dil edinim 

süreci, ilkokulda İngilizceye 
eklenen Almanca eğitimiyle, 
lise yıllarının sonuna kadar bir 
zincirin halkaları gibi devam eder 
ve öğrencilerimiz, geleceğe iki 
yabancı dile hakim birer dünya 
vatandaşı olarak hazırlanır.

HALF AND HALF
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İngilizceyi Yaşayarak 
Öğreniyoruz



Farklı kültürleri 
özel gün 

etkinliklerimizle 
keşfediyor;

yaşayarak, role 
girerek 

öğreniyoruz.



Öğrencilerimize, Anaokulundan 
başlayarak ilgi ve yeteneklerini 
keşfetmeleri için geniş bir 
uygulamalı ders yelpazesi sunulur, 
gelişimleri çok yönlü olarak 
desteklenir.

Branş derslerimiz uzman 
öğretmenler eşliğinde yapılır. 

HEP BİRLİKTE 
EĞLENİYORUZ,
ÖĞRENİYORUZ

Oyunun Sonsuz Gücü

SPOR
DRAMA

SERAMİK

YOGA
GEMS
STEAM

MÜZİK
ORFF

GÖRSEL
SANATLAR

AKIL 
OYUNLARI



Bazen de küçük 
bahçıvanlar olup 

doğanın içinde keşifler 
yapıyoruz...



HER ZAMAN 
HER YERDE OYUN 
Öğrencilerimizin ilgi ve 
yeteneklerinin gelişiminde oyunun 
sonsuz gücünden yararlanıyoruz. 

Okul ortamımız, öğrenmenin 
ancak deneyimlenerek daha kalıcı 
olacağı inancıyla, öğrencilerimize 
yaşantı zenginliği katacak şekilde 
tasarlanmıştır.  

Yaşasın Oyun…



Farklı özelliklerimizi 
destekleyen 

öğretmenlerimizle 
ne kadar değerli 
olduğumuzu her 

zaman 
hissediyoruz. 



Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi için, programlarımızın
içinde bilim, sanat, felsefe ve spor her zaman el ele dolaşır. 

Öğrencilerimizin; 
 Geleceğe hazırlanmaları için BİLİM, 
  Estetik değerlerinin gelişmesi  için SANAT, 
  Eleştirel düşünme becerileri  kazanmaları için FELSEFE,
  Sağlıklı bireyler olarak  yetişmeleri için SPOR 

Bu Anaokulu 
Yaz Kış Hep Açık 

Öğrencilerimizin tanıdıkları bir ortamda güvenle eğitim
süreçlerine devam edebilmeleri amacıyla, Anaokulumuz
“Yaz Okulu” ve “Kış Okulu” uygulamalarıyla tüm yıl açıktır.

BİLİM, SANAT,
FELSEFE, SPOR

Anka Bilim’in muhteşem 
dörtlüsü…



Bazen sanatçı bazen 
bilim insanı oluyoruz. 

Dokunuyoruz, kokluyoruz, 
gözlemliyoruz, fikirlerimizi 

paylaşıyoruz... 
Biz böyle öğreniyoruz.



 Kendine güvenen,
 Sorumluluk alan,
 Kendini ifade eden,
 Bağımsız hareket eden

bireyler yetiştirmek, tüm düzeylerde ortak hedefimizdir.

Okulumuzun diğer seviyelerinde olduğu gibi, anaokulumuzda da 
gelişimin ayak izleri adım adım takip edilir.
Portfolyo dosyaları, sistematik gözlem formları ve tarama 
envanterleri öğrencilerimizin gelişim kanıtları olarak kullanılır.

Öğrencilerimiz gelişimine ilişkin gözlemler her zaman ailelerle 
paylaşılarak, iş birliği içinde çalışılır.  

OKUL VE AİLE 
HEP BİRLİKTE



Renkli 
dünyalarımızın 

keşfinde 
velilerimiz 

vazgeçilmez yol 
arkadaşlarımızdır. 
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kampüsümüz içinde tümüyle bağımsız bir 
birim olarak inşa edilmiş Anaokulumuzda,

  Farklı gelişim alanlarına 
 yönelik atölyeler,

  Aydınlık derslikler, 

  Özenle seçilmiş malzemelerle 
 okulumuzda hazırlanan sağlıklı yemekler, 

  Yüzme eğitimi için özel olarak 
 tasarlanmış çocuk havuzu,

  Sadece anaokulunun kullanımına 
 ayrılmış bir yemekhane,

  Yaş özelliklerine uygun olarak
  tasarlanmış bir kütüphane, 

  ve dahası için…

Sizleri çocuğunuzun geleceğini 
değiştirecek tanışmaya bekliyoruz. 



“Anaokulunda 
başlayan 

okul sevgisi,
tüm okul 
yaşantısı 
boyunca 

sürer.”
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