HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
08.05.2017 Pazartesi
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
09.05.2017 Salı
08:40 Din K. II.Yazılısı (Gr45678)
09:50 Yüzme (Gr24)
11:00 Felsefe ve Çocuk Söyleşisi
Prof. Dr. Betül Çotuksöken
(Gr567)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
10.05.2017 Çarşamba
08:40 Alm./İsp. II.Sınavı. (Gr567)
09:50 Yüzme (Preschool)
12:30 Tenis (Gr1)
13:30 İstanbul Erkek Lisesi,
Motivasyon Gezisi (Gr7)
15:40 Basketbol Okulu
15:45 Randevulu veli toplantısı Gr7
11.05.2017 Perşembe
08:40 Trafik Güvenliği II.Sın.(Gr4)
08:40 Mat. Uyg. II.Sın.(Gr5678)
11:00 Süper Penguen Dergisi,
Çizer Cihan Topçu ile söyleşi
(Gr567)
15:40 İngilizce Destek Programı
15:45 Randevulu veli topl. Gr7
12.05.2017 Cuma

15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
13.05.2017 Cumartesi
08:50 TEOG Destek Prog (Gr567)
09:00 Randevulu veli toplantısı
(Preschool)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Anaokulu)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (İlköğretim)

HAFTANIN SÖZÜ
“Bazıları büyük doğar, bazıları
büyüklüğü kazanır, bazılarına
da büyüklük yakıştırılır.”
William Shakespeare

PETER PAN EMDC SAHNESİNDE
kulumuzun
kuruluşundan bu
yana bir gelenek
haline
gelen
İngilizce Müzikal Drama
Kulübü
öğrencilerinin
sene
sonu
müzikal
gösterilerine
Mayıs
2017’de bir yenisi ekleniyor, “Peter Pan”.
Çocukluğumuzun en çılgın hayallerini
besleyen en önemli ve unutulmaz Peter
Pan masalı 1904’te J.M. Barrie tarafından
kaleme alınmış, beyazperde binlerce
değişik versiyonları gösterilmekte olup,
1954 yılından itibaren müzikal olarak da
sahnelenmektedir. Lirikleri ve bestelerinin
Mark Charlap, Jule Styne, Carolyn Leigh
tarafından kaleme alındığı bu eser
Broadway de defalarca müzikal, tiyatro
olarak sahneye konmaktadır. Gerek
kostüm, gerek dekor ve aksesuar olarak
son derece renkli ve farklı karakterleri
barındıran ve hayal gücü sınırlarımızı
zorlayan Peter Pan müzikalini sahneye
koyan EMDC öğrencilerimiz, zorlayıcı ama
bir o kadar da zevkli bir çalışma sarf
ettiler.

edebilmeleri
adına
büyük
fayda
sağlamaktadır. Öğrenimin yanı sıra bir
takım çalışmasının içinde yer almak,
kendine verilen sorumluluğu yerine
getirmek, bir bütünün parçası olmak,
sahnede
sırasını
beklemek,
sırası
geldiğinde
o
sahnede
kullanacağı
aksesuarları yanına alarak sahneye
çıkmak, dekorları kullanmak, arka plan
müziği ve ses efektlerine göre hareket
etmek, rol arkadaşı repliğini kaçırdığında
ya da teknik bir arıza olduğunda olaya
simultane çözüm üretmek yani bir nevi
risk yönetimi gerçekleştirmek, kostümlerini
titizlikle korumak, kostüm değiştirirken
kendi giysilerini derli toplu bir biçimde
poşetlerine yerleştirmek gibi sayısız
kazanımlar sağlanmaktadır.
EMDC (İngilizce Müzikal Drama Kulübü)
öğrenci ve öğretmenleri olarak bu sene de
çok çalıştık, çocuklarımızın arasından yeni
yetenekler
keşfettik.
Çocuklarda
keşfettiğimiz potansiyelin onların da
sınırlarını yeniden belirlemesine büyük bir
mutlulukla tanık olduk. Şimdi hep beraber
bu küçük bedenlerin sahnede nasıl
devleştiğini
görme
vakti.
Tüm
öğrencilerimizi ve velilerimizi bu pazar
günü müzikalimize bekliyoruz. Dileriz bizim
üretirken duyduğumuz heyecanı sizler de
hisseder, her zaman olduğu gibi pozitif
enerjinizle yanımızda olursunuz.

Müzikal çalışmalarının öğrencilerimize
sağladığı kazanımlar saymakla bitmez.
Öncelikle bir eğitimci olarak yabancı dil
öğrenmenin en etkin yolunun öğrenme
sürecinde öğrencinin tüm becerilerini
kullanabilecekleri bir ortam yaratmak
Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim.
olduğuna inanmaktayım. Bir klasiği
sahnede İngilizce oynamak ve bunu dans
Feryal Baran
ve şarkı ile eş zamanlı yapmak
Yabancı Diller Bölüm Başkanı
öğrencilerimize
İngilizcelerini
geliştirmeleri, kendilerini İngilizce ifade

ÖĞRENCİLERİMİZİN HAYAL GÜCÜ YİNE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Çocuklara oyun nedir diye sorsak nasıl cevap
verirler? Onlardan bize hayal dünyalarındaki
oyunları resmetmelerini istesek? Bilim, sanat,
spor gibi farklı dallarda kazandıkları başarılar ile
bizi gururlandıran öğrencilerimizden gene sevinç
dolu haberler geldi. TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi olarak düzenlenen
'“Oyun” temalı XI. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık
Resim Yarışması'nda öğrencilerimiz hayallerindeki
oyunun resmini çizerek beş ödül daha kazandı.
Yusuf Kaan Şahin Gr3, Maya Öztaş Gr7,
Samiyakhon Boburkhonova Gr5 kendi yaş
kategorilerinde ödül, Deniz Peker Gr3, Defne Nil
Gülekim Gr5 kendi yaş kategorilerinde sergileme
ödülü aldılar.
Ödül ve sergileme olarak değerlendirilen
yarışmaya Türkiye çapında 23 şehirden toplam
1474 resim katıldı. 1474 resim içinden, çizdikleri
resimler
ile
ödül
kazanmayı
başaran
çocuklarımıza çizimleri hakkında duygu ve
düşüncelerini, bir oyunu resmederken neyi hayal
ettiklerini sorduk:
“Çocukların
oynadıkları farklı oyun
alanlarını düşünerek,
onların
orada
oynamalarını
ve
ülkelerin
iklimlerine
göre
çocukların
oyunlarını
ellerinde
resmettim.
Dünya
çocuklarının
ellerini
oyun
teması
ile
birleştirdim.”
Samiyakhon
Boburkhonova Gr5
“Bir çocuğun ellerinde
iplerle
hayal
dünyasındaki
oyunlarını çizdim. Bir
kızın
hayalindeki
oyunundan
esinlenerek,
oyun
içinde
oyun
resmettim.”
Defne Nil Gülekim
Gr5

“Oyun temasını bir balığın ağzında düşünüp,
basketbol
oynayan çocukları
ve
onların
heyecanlarını
çizdim.”
Yusuf Kaan
Şahin Gr3
“Denizde
hayat süren
çocukların
hayal
dünyasındaki
oyunlarından
yola çıkarak,
çocukların denizkızları ve balıklarla olan
oyunlarını çizdim. Resmimde bir hayal adasındaki
hayvanların
ve çocukların
oyunları
var.”
Deniz
Peker GR3
“Her
çocuğun
oyun
oynamak
hakkıdır.”
temasından
yola
çıkarak, çocukların
hayallerini ve renkli
dünyalarındaki
oyunlarını çizdim.
Maya Öztaş Gr7
Çocuklarımızın
ödüllerine
kavuşmak
için
heyecanla beklediği
ödül töreni ve sergi
açılışı 24 Nisan
2017
Pazartesi
günü saat 14.00'te
Karaköy'de TMMOB
Mimarlar
Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleşti.
Kendi kategorilerinde birer birer ödüllerini alan
öğrencilerimizin yüzlerindeki mutluluk ve gurur
bizler için en büyük ödül oldu. Her birini ayrı ayrı
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!

1/A sınıfından Zeynep Torunoğlu, ’’Balık’’
adlı kilden şekillendirdiği heykeliyle Nisan
ayı sanatçısı oldu. Öğrencimizi kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

