OKUL ÖNCESĐ ÇOCUĞUN OKULDAKĐ YARIM GÜNÜ
Anaokulu 6 yaş grubu öğrencilerinden Merve Büşra UMUT’ u
gözlemledim.
Merve Büşra'yı 8.30'da babası okula bıraktı. Merve Büşra öğretmeni
ve arkadaşlarına en uzun ve en hareketli şekilde Allahın selamını verdi,
hayırlı sabahlar diledi ve hal hatırlarını sordu, onları kucakladı.
Merve Büşra mantosunu ve ayakkabılarını çıkartıp rafa koydu.
Patiklerini giyerek hemen oyun oynamaya başladı.
Evden getirdiği oyuncak dişlik ile arkadaşlarını
korkutma oyunu oynadı. 10 dakika, süren oyun öğretmeninin
müdahalesi ile sona erdi. Daha sonra evcilik köşesinde kız
arkadaşlarıyla ve masa oyuncakları köşesinde oynadı, bu süre
zarfı 15 dakika idi. Öğretmenin teşviki ile oyuncaklar
toplanıp sabah kahvaltısını yapmak, için yemek, salonuna
geçilecekti. Merve Büşra evcilik köşesindeki birkaç parça
oyuncağı yerleştirdi, bir fırsatını bulup koşmaya başladı.
Ellerini lavaboda yıkadı, tren oldu arkadaşları ile yemek,
salonuna geçti kahvaltı saatinde kahvaltısını yaparken aynı zamanda arkadaşları ile sohbet etti.
Rumeysa arkadaşı ile daha iyi anlaşıyor ve devamlı beraberler. Kahvaltısını bitirince arkadaşını
bekledi. Arkadaşı ile sıraya geçerek, lavaboya gitti, tuvaletini ve gereken temizliğini yaptı.
Sanat etkenliğini gerçekleştirmek, için, masaya geçti
öğretmenine etkenliğini nasıl yapacağını sürekli sorarak 15 dakika
çok, düzenli bir şekilde yaptı. Masasını topladı, ellerini yıkadı ve sınıfta
arkadaşıyla oynamaya başladı. Sırada Fen Dersinden insanın
yaradılışı etkinliği vardı. Etkinliği gerçekleştirmek, için öğretmenin
yarımay şeklinde hazırlamış olduğu sandalyelere çocuklar geçip
oturdular. Merve Büşra önce oturdu. Bu etkinlik, süresince Merve Büşra'nın en fazla ilgi süresi 10 -12
dakika oldu.
Tuvalet ve su içmek ihtiyaçlarını giderdikten sonra çocuklar
oyun oynamak, için halka oldular. Merve Büşra sürekli olarak tavşan
olmak istedi. Sıra ona gelince çok, sevindi. Tavşan kaç tazı tut
oyununu severek oynadı, oyunda tazıya yakalandı. Merve Büşra
hareketli oyunlarda çok aktif bir öğrenci idi. Oyun etkinliğinden
sonra sıraya girip lavaboya gitti, ellerini yıkadı, öğle yemeği için
yemek salonuna geçti. Tabağına konan yemeğini yedi, ablası küçük bir kap içinde üç parça kek vermişti,
onu da arkadaşları ile paylaştı.
Yemekten sonra arkadaşları ile hep birlikle öğle uykusuna geçmeden önce naat (ya Muhammed)
şiirini okuyarak öğle arası istirahatı için yatakhanelerine gittiler ve uyudular.
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