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have often been asked the 
question, ‘How can I improve 
my vocabulary?’ or I hear 
sentences like, ‘I know 

many words but when I speak 
I forget them.’ So what can 
we do to remedy this, to 
ensure our continual learning? 
Well, it’s not easy, but with 
time, effort and patience any learner can 
achieve his/her goal. What I want to do in this 
article is talk about some things I myself have 
learnt in teaching, both through personal studies 
and experience, that should make the learning 
process a bit easier. I will hopefully provide you 
with some tips and information that you can 
share with your children. Let’s get started… 

Synonymy  

When we learn a word it’s helpful  to learn 
another word with the same, or similar, 
meaning (a synonym). For example, instead of 
saying ‘nice’ we can say ‘pleasant’ or ‘pleasing’. 
The more words a learner has in his/her lexicon, 
the more easily that person will be able to 
express themselves. 

Antonymy  

An antonym is a word with an opposite 
meaning; for instance ‘safe’ is an antonym of 
‘dangerous’, and ‘happy’ is an antonym of 
‘unhappy’. Again, the more words we know the 
better! 

Parts of Speech  

Schools in England and America these days are 
intent on making sure students know what 
nouns, adjectives, verbs and adverbs are. It’s 

useful if students can not only identify the 
different parts of speech, but also know the 
different forms of an individual word. For 
example, ‘decide’ is a verb; if a student also 
knows its other forms – decision (noun), 
decisive (adjective), indecisive (negative 
adjective), decisively (adverb) – s/he will have a 
stronger command of the language.  

Semantic Field  

No, it’s not a big green area where smart people 
talk about meaning, it’s just another way of 
saying ‘brainstorm’. If we think about the idea of 
a ‘holiday’, immediately other associated words 
and concepts come to mind: ‘sunbathing’, 
‘relaxing’, ‘sightseeing’, and so on. In this way, 
vocabulary can be learnt in sets, providing some 
structure to the learning process. 

I hope this information has helped. As you 
know, being organised always helps. Learners 
can keep a separate book for vocabulary – 
though it shouldn’t be a glorified list. Next to the 
new item students can write its part of speech, 
a definition, the Turkish equivalent and even 
draw a picture if possible. We all learn in 
different ways; we have to exploit those various 
avenues and try to understand what’s best for 
us. We must also remember to review what 
we’ve done as often as possible. I did tell you it 
wasn’t easy… 

 

Happy learning!  

Edward COOPER 

English Teacher  

 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
17.10.2016  Pazartesi  
 

09 :40 Kek Sat Toplum Hizmetini 
Destekle sosyal sorumluluk 
projesi(4.sınıf) 

16:20 Basketbol Okulu  
16:20 Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
18.10.2016  Salı 
 

09:40 Okul Kardeş-Abla -Ağabey 
etkinliği (Anaokulu ve 
1.sınıf ile 7. ve 8.sınıflar) 

09:50 Yüzme (3.sınıflar) 
16:20 Modern Dans Atölyesi 
16:20 Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf öğr. (Din Kült.) 
 
19.10.2016  Çarşamba 
 

09:50 Yüzme (1.sınıf) 
12:30 Tenis(Anaokulu) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuklarla Sanat Tarihi Atölyesi 

15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
20 .10.2016  Perşembe 
 

10:00  Rahmi Koç Müzesi gezisi -  
Eski meslek ve iletişim 
araçları sergisi 

 (2. ve 3. sınıflar)  
12:30 Europe Code Week Kodlama 

etkinliği 
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi   
15:40 İngilizce Destek Programı 
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı  
 8.sınıf öğrencileri 
 
21 .10.2016  Cuma  
 

09 :30 Harbiye Askeri Müze gezisi 
(4. sınıf) 

13:30 Tenis Spor Tanıtım Gezisi 
(TED) (5,6,7.sınıflar) 

15:40 Çocuk Sanat Atölyesi 
15:40 Satranç 
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı 
 8.sınıf  öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
22 .10.2016  Cuma rtesi  
 

08:50 TEOG Destek Programı  
 ( 5,6,7, 8.sınıflar ) 
11:00 Yaratıcı Drama (Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama (İlköğretim) 

APPROACHES TO LEARNI NG VOCABULARY  

 



EĞİTSEL GEZİLER VE ÖNEMİ 

RESİM Mİ, HEYKEL Mİ, ENSTALASYON MU … 

 
07 Ekim 2016 tarihinde 1.ve 2. sınıf 

öğrencilerimizle birlikte İstanbul Modern 
Müzesi’ ni ziyaret ettik. Öğrencilerimiz, 
Ekrem Yalçındağ’ın “Kontrastlar”, Seyhun 
Topuz’ un  ’’ Kırmızı’’, Erdağ Aksel’in “Suzan 
II”, Jennifer Steinkamp’ın "Dikkat Çekici" 
eserlerini inceleyerek resim, heykel ve 
enstalasyon sanatı arasındaki benzerlik ve 
farklılıklarını gördüler. Şekilleri, renkleri, 
farklı sanat formlarını, sanatta malzeme 
kullanımını eserler üzerinde 
yorumlayabildiler. 
Sergi sonrası öğrencilerimizle birlikte ’’ 
Resim mi, Heykel mi ’’ atölyesini 
gerçekleştirdik.  Atölyede öğrencilerimiz, 
özel olarak üretilmiş kartonlara resimler 
yaptılar. Daha sonra bu karton parçalarını 
birleştirerek üç boyutlu bir form yaratıp, bu 
formun nitelikleri üzerinde düşündüler.  

Böylece öğrencilerimiz, boyut, hacim, 
mekan kavramlarını resim ve heykel sanatı 
temelinde düşünerek, bir sanat izleyicisi 
olmanın ilk adımını attılar.

  

 

 
ğitsel geziler, 
öğrencilerin aktif katılım 
göstererek, yaparak-

yaşayarak kalıcı izli 
öğrenmelerini sağlayan sınıf 
dışı öğretim yöntem ve 
tekniklerinden biridir. 
Öğrenciler eğitsel gezilerde, gözlem 
yapma, somut olarak ilk elden bilgiler elde 

etme, araştırma-inceleme, 
merak duygularını giderme 
gibi imkanlar 
bulabilmektedirler. 

Ayrıca öğrencinin sosyal 
çevreyle iletişim kurması, 
arkadaşlarıyla iş birliği 
yapması, grupla hareket 
etmesi, sorumluluk 
duygusu ve aldığı 
sorumluluğu yerine 
getirmesi, yaratıcılığın 
gelişmesinde eğitsel geziler 
büyük bir önem 
taşımaktadır.  Öğrencilerin 
ilgisini çekecek, tarihi, 
yöresel, kültürel, mesleki 
ve güncel önem taşıyan her 
mekan öğrenciler için doğal 
öğrenme ortamlarıdır. Bu ortamlar, tarihi 
binalar, müzeler, fabrikalar, matbaalar, 
hastaneler, postaneler, fırın ve marketler, 

sanat-spor galerileri, çocuk tiyatro eserleri-
çocuk filmleri, resim ve fotoğraf sergileri 
gibi alanlar önemli eğitsel gezi ortamları 
olabilir. Bu gezi mekanlarına derslerimizde 
işlediğimiz veya işleyeceğimiz ünite 
konularıyla örtüşmesine göre karar veririz.  

Bu öğrenme yöntemiyle öğrencilere 
“gerçek dünyayı görme” imkanı 

sağlanmaktadır. Öğrenciler öğretim 
materyalinin olduğu yere giderek gözlem 
yapma ve bu materyallerin doğal 

yerleşimlerinde çalışma, araştırma-
inceleme yapma imkanına sahip olurlar. 
Dolayısıyla öğrenilen bilgiler daha kalıcı 
olur.   

Bizler de, Özel İstanbul Koleji ailesinin birer 
öğretmeni olarak öğrencilerimize birçok 
alanda gezi yaptırmaktayız. Bu geziler 
eğitim senesinin başında belirlenip yıllık 

program içerisinde 
gerçekleşmektedir. Bu 
gezilerin öğrencilerimiz 
üzerinde verimli olduğunu 
gözlemlediğimiz için, her yıl 
planlanan tüm gezileri aktif 
bir şekilde hayata 
geçirmekteyiz. 

Bu yıl ilk yapacağımız şehir 
dışı gezimizi kasım 
ortasında Ankara’ya 
gerçekleştireceğiz. 
Öğrencilerimizin okul 
dışında birbirleriyle 
sosyalleşme fırsatı 
bulacakları bu geziye 3.sınıf 
ve üstü tüm öğrencilerimi 

beklerim. 

 

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni 

Hakan SAĞLAM 


