Okulumuzun corana
zamaninda gecerli
kurallari agustos 2020
saglikli kalalim
☺☺
Daima
● Sayet kendimi cok hasta hissediyorsam evde kaliyorum ve ev
Doktor uma gidiyorum.
● Okulda ve disarda Kisisel temizlik kurallarina dikkat ediyorum.
● Bana okulda gösterilen yerlerde Maske takiyorum. Yedek Maske
üzerine isim yazilmis sekilde yedek olarak tasiyorum.
●
Okulun önüde
● Kendim giris kapisinin önüne veya bahce kapisinin önüne, üstü
kapali olan yerde, isaretlen yerin üzerinde bekliyorum. Kapida
görevli ögretmen izin verdiginde içeri giriyorum.
KORİDORLARDA
● Devamli sagdan gidiyorum. Önümde gidenle ara birakip arka arkaya
gidiyorum. Yerdeki isaretler bana yardimci oluyor.
● Koridorlarda beklemeden sesizce gidiyorum.
Ders baslamadan önce
● Ceketimi gardoraba asiyorum ve diger Ögrecilerle armada mesafe
birakiyorum.
● Siniftan içeri tek basima giriyorum .
● Sinifta yerime oturuyorum. Daha sonra ögretmenimizin, maskemizi
cikarip ellerimiz yikamamiza izin vermesini bekliyorum.
Ders zamaninda
● Sadece kendi oturdugum yerde calisiyorum ve kahvalti yapiyorum.
● Sinifda tek basima harekete ediyorum. Bunun icin ögretmenin izin
vermesini bekliyorum.
● Sadece kendime ait olan malzemelere dokunabiliyorum.
● Sorularim varsa tahtanin önündeki yardim edilen sandalya bossa, o
zaman sorularimi sora biliyorum.
● Sadece ögretmenim kapi ve pencereleri acabilir.

TENEFFÜSLERDE

● Sinifimi ögretmenimin izniyle direk olarak terkediyorum.
Arkadaslarim la arka arkaya bize ait olan teneffüs icin ayrilan yere
gidiyoruz.
● Oyun oynarken okurken veya kahvalti yaparken diger cocuklara ara
birkiyorum.
● Teneffüsü görevli ögretmenin izniyle bitiriyorum.
● Içeri girerken isaretlen yerde bekliyor ve sorumlu ögretmenin
izniyle içeri giriyorum.
Tuvaletlerde
● Sadece ders sirasinda tuvalete gidebiliyoruz. Sinifimdan tek bir
ögrenci tuvalete gidebiliyor.
● Tuvalete giriste kac kisin in girdigine bakiyorum ve yerdeki
isaretlere dikkat ediyorum. Tuvaletin önünde ara birakiyorum.
● Ellerimizi iyi Bir sekilde yikiyoruz.
● Daha sonra direk grubuma gidiyorum.

DERSİN BITIMINDE
● Masami topluyor sandalyami masamin altina asiyorum.
● Daha sonra sinifi terk etmek icin ögretmenin izin vermesini
bekliyorum.
● Direk olarak cikis kapisina gidiyorum ve görevli ögretmenin izin
vermesini bekliyorum. Daha sora okul binasini terkediyorum.
● Okul binasinda anemi, babami veya kardeslerimi bekliyemem.
● Eve giderken diger cocularla ara birakiyorum.
Ben/Biz bu corana zamaninda ki okul kurallarindan haberdar olduk ve
cocuklarimizla bu kurallari konustuk.
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