HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
07.10.2013 Pazartesi
09:20 Zeytinburnu. Tıb. (3,4 Snf)
10:40 Keksat Topl. (4.snf)
15:50 8.sınıf SBS (Tr/Mt/F/Sos.)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
08.10.2013 Salı
10:00 Sabancı Müz.Atölye
Çalışması (1.snf)
10:30 Yüzme(3.ve 4.sınıflar)
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
09.10.2013 Çarşamba
10:00 İstanbul Mod. Müz. (4,5snf)
10:30 Yüzme (1.sınıf)
12:30 Tenis (Anasınıfı)
15:50 8.sınıf SBS (Tr/Mt/F/Sos.)
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
10.10.2013 Perşembe
10:30 Oyuncak Müz.(2.snf)
12:00 Florya Akvaryum (Anasnf)
13:00 Karikatürist Cihan Demirci
3,4,5.snflr
15:50 Basketbol Okulu
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi
16:00 İngilizce Kursu
11.10.2013 Cuma
11:00 Tıbbi Seminer-Hijyen
(Anasınıfı, 1., 2. sınıflar)
13:00 Tenis Sporu Tanıtımı
(5,6,7,8 sınıflar)
15:50 Satranç Okulu
15:50 Piyano Okulu
12.10.2013 Cumartesi

Bayram Tatili

ÖNEMLİ NOT
07 Ekim 2013 Pazartesi günü
okulumuzda fotoğraf çekimi
yapılacaktır. Öğrencilerimizin polo yaka
t-shirt’lerini giymeleri önemle rica
olunur.

TEACHING WITH MUSIC
arlos Santana once said;
"music can change your
molecular structure". The
"Mozart Effect" is a set of research results
indicating that listening to
Wolfgang Amadeus
Mozart's music can,
in a nutshell, make
you smarter. It is,
also, believed that
early music training
helps to develop brain
areas involved in language and reasoning.
In class, students may have a lack of
interest and it is important to motivate
them and make them want to
participate activities.
One way of doing this is through music. It
is a fun and relaxing way to teach children
and music helps to ease students’
anxiety.When singing and interacting in
class, students are learning vocabulary,
pronunciation,grammar,
activite
their
listening skills and the rythm of the
language without realizing that they are
learning. Apart from music and songs
being great learning tools, they are also
great
for
class
management.
Songs are great for having a welcoming

atmosphere in the classroom.They are
great because they stick to the student
even
after
they’ve
left
the
classroom.Some classes have students
which have different language levels and
abilities,but with young learners we can
not really seperate them, so, with songs
students who know english will stil have
fun singing the songs and practice their
pronunciation and the students who does
not know will still dance while singing
parts of the song as they learn. With
young learners they normally have very
high energy levels and others are a bit
down and this creates a difficult
atmosphere in class. So starting class with
a high energy, song allows students with
high energy levels to burn some of their
energy and come down a little and
students with low energy levels move
around a little and they get more or less
on the same level. With kids this is
important to focus better on the lesson.
Children are like sponges they just suck
everything
in
and
are
fast
learners.Learning with songs and music
just makes it more fun and easier for
them to learn.
Yolanda KARAMAHMUTOĞLU
Anasınıfı Öğretmeni

ORTAÇAĞ ÇOCUK KRALLIĞI GEZİSİ
iz arkadaşlarımızla Ortaçağ
hakkında bilgi edinmek için
Kanyon'daki Ortaçağ Çocuk
Krallığını ziyaret ettik. Ortaçağ hakkında
çok şey öğrendik.
Ortaçağın en popüler
karakterleri olan
şövalyeler, temelde
özel eğitimle
yetiştirilen, özel
zırhlar giyinen,
soylu atlı
savaşçılardı. Efsanevi bir varlık olan
ejderha yeryüzündeki sürüngenlerin en
irisi ve Ortaçağın en korkutucu canlısı
olarak tasvir edilir.
Ejderhanın gücü sivri dişlerinde değil,
güçlü
kuyruğundadır.
Ortaçağda
zenginler şatolarda yaşarlardı.
Ortaçağ'da kaşık ve bıçak vardı ama
maalesef çatal yoktu, İnsanlar yiyecekleri
elle yediği için birçok hastalık kolayca
yayılıyordu.
Ortaçağ'da pek çok icat yapıldı. Barut,
pusula, pompa, sarkaç, termometre,
teleskop, mıknatıs taşı, pulluk, kum saati,
gözlük, mekanik saat, çıkrık gibi

günümüzde kullanılan pek çok alet bu
dönemde icat edilmiş. Kızlar önce
prenses kıyafeti, erkekler ise şövalye
kıyafeti giydi.Ben pembe bir prenses
kıyafeti giydim. O anda kendimi çok
mutlu
hissettim.
Şövalyeler eşliğinde ata binip,hedefe
vurmaya çalıştık.Sonra halat çekme
yarışı yaptık. Kral ve kraliçe olimpiyatları
ilan ettiler.

Sonra kral ve kraliçeyi eğilerek selamladık.
Günün sonunda dürüstlük, asalet, cesaret,
onur ve sadakat özeliklerimize sahip
olduğumuzu
kanıtladık.
Böylece Kanyon şövalyesi unvanıyla
ödüllendirildik. Sonuçta çok keyifli ve mutlu
bir gün geçirmiş olduk.
Dirim Canda KEKOVALI
3-A Sınıfı

PROF. DR. ALPASLAN ŞENKÖYLÜ İLE
“DURUŞ VE OTURUŞ BOZUKLUKLARI” ÜZERİNE
renklenen seminerde Prof. Alpaslan
Şenköylü,
çocuklara,
skolyoz
(
omurgada eğrilik) konusunda da bilgiler
verdi.
Duruş ve oturuşta ideal ve olması
gereken pozisyonlardan bahseden Sn.
Şenköylü okul çantalarının da tek değil
iki omuzda birden taşınmasının önemini
vurguladı.
Evde PSP veya tabletle oyun oynamak
yerine, dışarıda oyun oynayarak, yani
vücudumuzu kullanarak oyun hayatı
sürdürülürse ve düzenli olarak egzersiz
yapılırsa, çocuklarda ve ergenlerde de
sık görülen skolyoz hastalığını önleme
yönünde
önemli
adımlar
atılmış
olunacağını söyledi.

iv Hospıtal Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Prof.
Dr.
Alpaslan Şenköylü
öğrencilerimiz ile birlikteydi Okulumuz
1,2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı
“ Ergonomi, Duruş ve Oturuş
Bozuklukları” adlı seminer, Prof. Dr.

Alpaslan Şenköylü’nün katılımıyla 27 Eylül
tarihinde gerçekleşti.
Prof. Alpaslan
Şenköylü, öğrencilerimize, öncelikli olarak
vücudun anatomik anlamda tanınması
amaçlı, omurga, omurganın ne işe
yaradığı
ve
vücudumuzdaki
fonksiyonunun ne olduğuna dair bilgiler
verdi. Öğrencilerin katılımı ve sorularıyla

İnteraktif bir ortamda, soru cevap
şeklinde
devam
eden
seminerde
öğrenciler skolyoz konusunda kapsamlı
bilgi sahibi oldular.
Öğrencilere uygulamalı olarak da
skolyozun teşhisi ile ilgili yapılan
tetkikleri
gösteren
Prof.
Alpaslan
Şenköylü, yanında getirdiği zürafanın
boynu üzerinden omurga sorunlarını
anlattı.

