COGİTO ANAOKULU DUYUSAL OYUN GRUPLARI
“Oyun çocuğun en ciddi uğraşıdır, çocuk oyun ile öğrenir.”

•

Duyusal Oyun Neden Önemlidir? Cogito Duyusal Oyun Gruplarında Neler
Yapılmaktadır?
Duyusal oyunlar çocukların farklı duyularını uyaran ve kullanmaya teşvik eden ve tüm
oyun süresince aktif katılım gösterebilecekleri etkinliklerden oluşur.
Duyusal oyunlar sayesinde keşfetme ve araştırmaya yönelik merakımız canlı kalır ve
tüm duyularımızı aktif kullandığımız bu etkin öğrenme yöntemi ile çocuklar kalıcıyeni deneyimler edinirler.

Standart ve genelde tek bir amaca hizmet eden oyuncakların aksine duyusal
malzemeler çocukların keşfetme ve araştırma dürtüsünü harekete geçirir.
Yapılan araştırmalara göre, aktif bir şekilde duyusal aktiviteler ile meşgul olan
çocukların bilişsel gelişimi, dil gelişimi, büyük ve küçük kas gelişimi, sosyal becerileri
ve problem çözme becerileri olumlu ilerlemeler göstermektedir. Aynı zamanda tüm
duyularını aktif kullanabildikleri oyunların çocukların üzerinde rahatlatıcı bir etkisi
vardır.
Ebeveynli oyun gruplarımızda çocuklar yanlarında bulunan ebeveynleri sayesinde
kendilerini güvende hissederek rahat bir şekilde oynayabildikleri etkinlik
saatlerimizde akran grupları ile
birlikte eğlenerek yeni deneyimler edinirler.
Çocuk Gelişimi Uzmanı olan Eğitmenlerimiz iyi planlanmış duyusal çalışmalar için
ortamı çocuklar için hazırlamaktadırlar.
Eğitmenlerimizi hazırladığı duyusal oyun örnekleri hakkında detaylı bilgi isteyen
velilerimiz paylaştığımız iletişim numaralarını arayabilir.
Liderlerimiz oyun süreçlerinde çocukları gözlemleyerek onların oyunlarını
genişletmek amacıyla sürece aktif katılım gösterirler.
•

Duyusal Oyun Grupları Nasıl Oluşturulur?
18-24 aylık ve 24-30 aylık olmak üzere 2 grubumuz vardır.
18-24 aylık grubumuzda en fazla 6-8 öğrenci olmaktadır.
24-30 aylık gruplarımızda en fazla 8-10 öğrenci olmaktadır.
Her çocuğa bir ebeveyn eşlik etmektedir.

•

Duyusal Oyun Gruplarında Öğretmen kimdir?
Oyun gruplarımıza okulumuzda aktif olarak görev alan ve Çocuk Gelişimi Uzmanı
olan iki öğretmenimiz liderlik etmektedir.
Atölye Ekibine Cogito Anaokulu Müdürü Hande Gül ÇELİK liderlik etmektedir.
Ebeveyn ve çocuk aktif katılımcıdır. Çocuğun kendi ilgisi ve ihtiyaçları doğrultusunda
katılım sağlaması esas alınmaktadır. Çocuklar istedikleri alanda istedikleri şekilde
vakit geçirirken Oyun Grubu Eğitmenleri çocuklara herhangi bir konuda ısrarcı
olmazlar ve belirleyici yönlendirmelerde bulunmamaya özen gösterirler. Çocuğun
kendi keşfetme ve araştırma dürtüsünden hareketle oyuna katılımı desteklenir.

•

Duyusal Oyun Grubu Tarihleri
Oyun grubu tarihleri 4 haftalık programlar şeklinde planlanmaktadır.
Program detayları sosyal medya üzerinden duyurulmaktadır.
Duyusal oyun grubunun etkinlikleri ardışık sürmesi ve kontenjanının sınırlı olması
Sebebiyle telafi şansı bulunmamaktadır.

•
•
•

Tek haftalık katılım: 150 TL
4 haftalık katılım: 500 TL
Ödeme yapıldıktan sonra dekontun aşağıdaki iletişim bilgilerine mail veya whatsapp
yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:
Hande Gül ÇELİK
Tel No: 05531663316
Mail: hande@cogitoanaokulu.com

• İban: TC63 0006 4000 0011 1540 6519 12
İş Bankası
Hande Gül ÇELİK
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