
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

tudents 

nowadays 
have access 

to an 
incredible amount 

of English-

language 
material online 

which helps them connect with the 
outside world beyond the classroom.  

There are more and more sites that 
have materials to use daily, up to date 

content to develop their reading and 

listening skills. Easier English Wiki, for 
example, provides students (and 

teachers) with free materials based on 
articles from New Internationalist 

magazine. Newsmart is an app that uses 

daily, up-to-date content from the Wall 
Street Journal to teach language and 

develop reading and listening skills. 

More traditional learning materials are 

also following this trend by joining up 

with outside companies. Publishers are 
also using their books and CD’s to 

connect students to "pieces" of the 
outside world which has an important 

function in respect of providing realistic 

language input, establishing a dynamic 

and meaningful context for learning, 
and increasing student motivation. We 

as students and parents can use these 
resources as a bridge between English 

learnt in the classroom and the outside 

world. 

For young learners we can also use 

more engaging methods to connect 
students with the outside world. If 

teaching in an English-speaking country, 
we can take our students in the 

playground, to the park, or to a 

museum. Outside-world tasks are 
perhaps more obvious activities for 

intermediate or advanced students, but 
there are compelling reasons for 

embarking on such activities from a very 

early stage in the language learning 
process. Other examples include visiting 

shops, visiting nature centres and 
following directions on a map.  

 

Yasamin Smith 

English Teacher  

 
  

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
08.10.2018 Pazartesi 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 – 
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
09.10.2018 Salı 
 Seçmeli Kulüpler Başlıyor. 
09:50 Yüzme (Gr23) 

16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K. 
 
10.10.2018 Çarşamba 
09:50 Yüzme (Preschool) 
11:00 Sait Faik Abasıyanık Müzesi  
 Gezisi (Gr7) 
12:30 Tenis (Gr1) 
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 

(Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
11.10.2018 Perşembe 
10:00 Rahmi Koç Müzesi Gezisi 
  (Gr23) 
15:45 Veli toplantısı  (Gr8) 
15:40 Keman Okulu 

15:40 Lego Mindstorms Robotik Atöl. 
15:50 İngilizce Destek Programı 
 
12.10.2018 Cuma 
10:00 Öğrenci fotoğraf çekimleri 
 İlkokul öğrencilerimiz. 
15:45 Veli toplantısı  (Gr8) 
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 
13.10.2018 Cumartesi 
09:00 Destek Programı (Gr 678) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 

 

HAFTANIN SÖZÜ 
Erişmek istedikleri bir hedefi 

olmayanlar, çalışmaktan da zevk 
almazlar.  

E. Raux 
 

HAFTANIN SORUSU 
Bir odada 5 kız kardeş var. 

Hilal kitap okuyor. 

Duygu yemek yapıyor. 
Zeynep satranç oynuyor. 

Ezgi çamaşır yıkıyor. 
5. kız kardeş ne yapıyor ? 

CREATING A GLOBAL CLASSROOM 



yunların, 

öğrencilerin 
aktif olarak 
katıldıkları, 

faaliyetleri bireysel ya 
da grupça 
sürdürdükleri bir araç 
olmalarının yanı sıra, 
yaparak-yaşayarak 
öğrenmelerine fırsat tanıyan ortamlar olduğu 
birçok araştırmada ortaya konmuştur. Birden 
fazla duyu organına hitap edebildiği için 
öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlar ve 
bütün bunları sağlarken, öğrencileri 
eğlendirir. 

Öğrencilerin yoğun 
olarak ilgi 
duymadıkları 

matematik derslerinde 
öğrencilerin dikkatini 
çekmek ve derse 
yönelik motivasyon 
kazandırmak için 
oyunlar şahane bir 
araçtır. Öğrenciler 
oyunları derslerde de 
görmek istiyor ve 
oyunlar öğrencileri 
oyun oynama 
sürecinde araştırıp 
problem çözmeye 
yönlendiriyor. Oyunlar 
öğrencinin 
güdülenmişlik düzeyini 
arttırırken, içeriğe ilgi 

duymasını, 
öğrenebileceğine 

ilişkin özgüvenini ve etkinliği sürdürmesini 

sağlayarak öğrencide rahatlama ve 
motivasyon meydana getirir. Ayrıca oyunların 
işbirliğini destekleyen ortamlar sunduğu da 
genel bulgular arasındadır. 

Prensky’e (2001) göre öğrenme çaba 
gerektirir. Bunu sağlamak için de öğrenci, 
gönüllü olarak öğrenmeyi istemelidir. 
Dolayısıyla öğretmenler öğrencilerinin 
öğrenmesini istiyorlarsa onları motive 
etmeleri şarttır. Ayrıca, öğrenme aktivitesine 
katılmalarını da sağlamalıdırlar. Oyunlar ise 
doğası gereği motive eder. Oyunlar 
öğrencileri başka dünyalara taşıyarak, 
öğrencilerin roller yoluyla yeteneklerini 

ortaya koymalarını, bilgi ve beceri 

kazanmalarını sağlar. “Rekabetçi egzersiz” 
olarak nitelendirilen oyunlarda amaç 
ilerlemek ve kazanmaktır. Oyuncu bunu 
başarabilmek için konuyla ilgili öğrenmesi 
gerekenleri öğrenerek bunları kullanır. 

Oyunlar ile öğrenmenin ek bir faydası, 
öğrencilerin günlük hayatta 
karşılaşılabilecekleri durumların 
simülasyonuna geleneksel eğitim 
araçlarından daha uygun olmalarıdır. Bu 
yönü ile oyun tabanlı öğrenme ortamları 
kuram ve uygulama arasında uygun bir 
köprüdür. 

Matematik gibi soyut bir dersi 
somutlaştırmak ve 
öğrencilerin bu derste 
eğlenerek 
öğrenmesini, bu 
öğrenmenin de kalıcı 
olmasını sağlamak 
noktasında oyunlar 
vazgeçilmez bir 
öğrenme aracı 
olmuştur ve olmaya 
da devam edecektir. 

 

 

Burcu 

BONCUKÇU 

Matematik 

Öğretmeni 
 

 

n Monday, 1st October, 

the preschoolers held a 

fund-raising cake sale 

event, to enhance students’ 

social awareness. The 

campaign which we 

are supporting this 

year is the ‘ÇYDD – 

Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği’. 

Over the weekend, 

the Moonlighters and 

Sunshiners baked 

some delicious treats 

ready for Monday. On the 

morning of the sale, we 

set up the tables with all 

of our baked goods. 

Grades 1 – 8 then 

arrived, with lots of 

money to donate. The 

older children lined 

up, whilst the pre-

schoolers helped to 

collect the money and 

give out the cakes. 

Everyone had lots of fun!  

MATEMATİĞİ SEVİYORUM 

TIME TO SELL OUR CAKES! 


