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Mavi Kalem Sizce Nasıl Bir Yer?

Biz kızların hayatı çok renkli ve bizim hayatımıza daha fazla renk katmak için Mavi
Kalem Derneğinde bir sürü atölye yapılıyor. Bilgisayar, Sayıların Gizemli Dünyası,
Sanat ve Konuşuyoruz Öğreniyoruz Atölyeleri gibi. Ama hepsi çok eğlenceli. Hocalarımız ve burada çalışan herkes çok iyi ve
biz hepsini çok seviyoruz. Bilgisayar dersinde kolaj çalışmaları ve fotoğraf yapıştırma,
resimlere şarkı eklemek gibi bir sürü eğitici
ve eğlenceli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde birçok bilgi kazanmış
olduk. bu bilgileri kazanmamıza yardımcı
olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz.
Sizi çok seviyoruz.

Mavi Kalem’de bizi pikniğe götürdüler. Orada
fotoğraf çektik. Öğretmenimiz çok sevimli
biri, dernekte çalışan herkes çok iyi ve
zarifler. Onları çok seviyorum. Burada çok
güzel etkinlikler var.
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Mutluluğun 10 Formülü

5. İçinizdekileri
kağıda aktarın
1. Bilgelik için derine
inin

6. Çimende yürüyün

3. Çikolata yiyin
4. Zıplayın (dans
edin)

2. Her şeyin iyi tarafına bakmaya çalışın

7. Hobilerinizi tanıyın
8. Farklı insanlarla
tanışın

9. Sahip olduğunuz nimetlerin farkına varın
10. Mükemmel olmanıza
gerek yok (Bunun farkına
varın )

Büyüyünce Olmak İstediğimiz Meslekler


İngilizce Öğretmeni / Çocuk Doktoru

İngilizce öğrenmeyi çok seviyorum.


Kadın Doğum Doktoru

Çocukları çok seviyorum ve çocuk doğurtmak istiyorum. Bir de kursa gidip
kıyafet tasarımcısı olmak istiyorum.


Psikolog

İnsanların problemlerini çözmek istiyorum.


Çocuk Doktoru

Çünkü çok güzel bir meslek ve ben iğneden korkmuyorum.


Arapça Öğretmeni

Küçük çocuklara Arapça öğretmek istiyorum.


Çocuk Doktoru / Komedyen

İhtiyacı olan çocuklara yardım etmek istiyorum ve komik biri olduğum için
üzgün insanları güldürmek istiyorum.
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Davetiyeler ve Posterler

Ben bilgisayar atölyesini çok
seviyorum. Orada her şeyi öğrendik.
Google’da nasıl arama yaparız ve
fotoğraf programını nasıl kullanırız,
üstüne yazarız, sonra kaydederiz.
Bilgisayar atölyesinde fotoğrafların
üzerine komik şeyler yazdık, makyaj
yaptık.

Mavi Kalem Derneği’nde verilen
hediyeler çok güzel ve bize oyun
oynatıyorlar, kamera veriyorlar,
video çekiyoruz. Mavi Kalem’den
bir şey istiyorum, ben karate ve
boks öğrenmek istiyorum. Çok
ama çok teşekkür ederim.
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Yaptığımız Çeşitli Kolajlar (Karakterler)

Mavi Kalem en çok sevdiğim dernek çünkü
içinde çok güzel şeyler öğrettiler ve ders
sonunda bize hediyeler veriyorlar. Kesin
onlar çok yoruluyorlar ama umursamıyorlar. Önemli dersleri iyi açıklıyorlar ve herkes
anlıyor. Etkinlikler yapıyorlar; bilgisayar,
sanat, dans ve müzik.

Bu dönem Mavi Kalem’den çok ama çok şey öğrendik.
Bir / ergenlik ne demek öğrendim
İki / biraz Türkçe öğrendim
Üç / bilgisayar nasıl kullanırız öğrendim
Dört / resim ve elde yapılan eşyaları öğrendim
Piknik yaptık, müzik ve dans öğrettiler. Birlikte eğlendik.
Biz Mavi Kalem’i çok seviyoruz ve size teşekkür ederiz.
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Yaptığımız Çeşitli Kolajlar (Mevsimler)

Ben bilgisayarı çok seviyorum. Öğretmenimiz
çok sevimli ve şirin biri. Bilgisayarla çok şey
yaptık ve çok şey öğrendik. Google’dan fotoğraflar ekledik, onları değiştirdik, üstüne
çiçekler ve hayvanlar ekledik. Kamerada birbirimizi çektik ve üzerine makyaj yaptık.

Bir gün bize kamera verdiler. Biri konuştu ve diğeri onu çekti. Youtube’dan
video izlemeyi öğrendik. Anneler günü
için bir şeyler yazdık. Ben Mavi Kalem’de çalışanları çok seviyorum, onlar
özel ve sevimli insanlar.

Mavi kalem derneği çok harika
Fotoğraflar üstüne komik şeyler yazdık.
Google’dan bir şeyler öğrendik ve yazdık.
Her şeyi kamerayla çektik.
Çok eğlendik.
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Münever Hoca’yla Yaptığımız Röportaj
*Bize ders verirken zorlanıyor musunuz?
Size ders vermekten zevk alıyorum ama bazen zorlanıyorum. Bazen mesela çok kalabalık olduğunda zorlanıyorum.
*Biz Arapça konuşurken gıcık oluyor musunuz?
Hayır siz konuşurken gıcık olmuyorum ama anlasam
daha iyi olurdu.
*Bize ders verirken zorlanıyor musunuz?
Siz güzel çocuklarsınız, sizinle çalışmayı, vakit geçirmeyi

*Hobiniz ne?

seviyorum.
Gezmeyi çok seviyorum sinemaya gitmeyi seviyo*Adınızı seviyor musunuz?
Adımı çok sevdiğim söylenemez yaşlı ismi gibi görüyorum adımı.
*En sevdiğiniz renk ne?

rum insanlarla konuşmayı seviyorum uyumayı
seviyorum.
*Üzülünce ne yaparsın?
Üzülünce ağlarım bazen, çok üzgünsem. Ya da

En sevdiğim renk mor.

bazen uzun uzun yürürüm yürümek de çok iyi ge-

*İşinizi seviyor musunuz?

lir bana.

İşimi seviyorum. Çocuklarla çalışmaktan, yeni şeyler

*Nerede doğdunuz?

öğretmekten, oyunlar oynamaktan zevk alıyorum.

Mardin’de doğdum.

İletişim

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği
Adres: Usturumca Sok., No:10
Balat—Fatih—İstanbul
Ofis Telefonu: 0212 521 00 29
Danışmanlık Hattı: 0553 046 82 28

