
I
n the last decade, 
education consultants 
have been encouraging 
parents  of young English 

learners, whose home 
language might not be 
English to guide their 
learning through videos. Learning languages 
at a young age in particular, requires a lot 
of exposure. YouTube is beneficial if you are 
not a fluent English speaker, and want a 
more fluent model of English for your child. 
Helped along by the visuals of their favourite 
cartoon, children can watch their favourite 
characters involved in adventures, while 
absorbing the language.

Repetition is also important with young 
learners. It helps us remember important 
words and expressions. One of the great 
things about watching something on YouTube 
is that you can watch it over and over again. 
If your child loves what they are watching, 
they will do this naturally. There are lots 
of great cartoons and songs available on 
YouTube for young children. Children whose 
home language isn’t English can follow the 
visuals and get a feeling for the sounds of the 
English language because they are designed 
for children who may be hearing English for 
the first time. There are short activities and 
a recap, which help children remember the 

vocabulary from the episode.

A parent can activate their child’s 
learning after watching because YouTube 
programmes offer learning beyond the 
screen. Take a theme from the programme 
and use it to continue your child’s language 
learning journey. If the programme’s theme 
was the sea or the colour blue, find and 
count all the blue things around the house. 
Your child will practise the colour blue, and 
also their numbers in English. Your child can 
also draw pictures or make plasticine models 
of their favourite characters or scenes. You 
can then describe the characters’ physical 
characteristics (eyes, hair, tall, short, fat, 
thin, long, big), how they are feeling (happy, 
sad, tired) or what colour they are.

If there are jungle animals in the programme, 
dig out your child’s toy animals from the toy 
box and describe them together (fur, teeth, 
wings, legs, long neck, etc). If there were 
puppets in the episode, make your own sock 
puppets and introduce yourselves: Whatever 
steps you take to support your child and 
increase their learning, make sure you have 
fun. An enjoyable experience is a memorable 
one.

Yasamin Smith

English Teacher

12.11.2018 Pazartesi
 
11:00 Ekavart Gallery ,
	 Arda	Özmanoğlu	ile
 Workshop
15:35	 “Teknoloji	bağımlılığı	ve	
	 güvenli	internet	kullanımı”
	 Rehberlik	Sunumu	(Gr678)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

13.11.2018	Salı
09:50 Yüzme (Gr4) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.

14.11.2018	Çarşamba
08:40	 Alm./İsp.	1.Sınavı.	(Gr567)
09:50 Yüzme (Gr1)
12:30 Tenis (Preschool)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

15.11.2018	Perşembe
15:40 Keman Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı

16.11.2018	Cuma
10:00 Rahmi Koç Müzesi Gezisi 
	 (Renkli	Matematik	Dünyası)	
	 (Gr45)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç

17.11.2018	Cumartesi
09:00	 Randevulu	veli	topl.	(Gr1)
09:00 Destek Programı (Gr678)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           
“ Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak 

değeriyle ölçülür. “

Mustafa	Kemal	ATATÜRK

         HAFTANIN SORUSU       
1112=25
1113=36
1114=47
1115=58
1117=??

HAFTANIN	ETKİNLİKLERİ
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HOW	TO	HELP	YOUR	CHILD	LEARN	ENGLISH	WITH																					
YOUTUBE	VIDEOS



MÜZİĞİN	MUCİZESİ

En eski çağlardan 
itibaren duyduğu 
sesleri tanımlamaya 
başlayan insan, 

zamanla bu sesleri işlevsel 
hale getirmeyi öğrenmiş; 
kendi sesiyle ya da taş, ağaç 
vb. malzemelerle kendi doğal ihtiyaçlarını 
daha pratik şekilde giderebildiğini 
keşfetmiştir.  Örneğin; avlanırken 
çevredeki hayvan seslerini taklit etmek ya 
da ağır yükleri taşırken senkronizasyon 
amaçlı ritimler tutmak o çağlarda büyük 
kolaylık sağlanmıştır. Böylelikle tamamen 
fonksiyonel ilk enstrümanlar da icat edilmeye 
başlanmıştır. İnsan yaşamını kolaylaştıran bu 
bilgiler ve enstrümanlar, zamanla yaşamın 
vazgeçilemez bir unsuru haline geldi. Bu 
sebeple geliştirilerek, kuşaktan kuşağa 
aktarıldı. Dolayısıyla ilk “müzik eğitimi” 
de varlığını ve önemini daha ilk çağlarda 
göstermiş oldu.

Müzik eğitimiyle yetişen her kuşak, müziği 
kendi çağının-döneminin getirdiği ihtiyaçlar 
doğrultusunda geliştirdi, yorumladı. Zaman 

içinde gerek ruhani gerek dünyevi birçok 
amaç-ihtiyaç için kullanıldı. Bu süreçte 
kişilerin müzikal ifade gücünü geliştirmesi, 
buna bağlı olarak aldığı müzik eğitiminin 
doğruluğu, güncelliği ve disiplini çok önemli 
rol oynamıştır.

Yapılan birçok araştırma müziğin sağladığı 
müzikal avantajların dışında kişilerin zekasıyla 
da doğrudan etkileşimi gözlenmiştir. Mesela 
müzik eğitimi alan çocukların almayanlara 
oranla daha yüksek ders notları, test skorları 
ve akademik becerileri olmaktadır. Buna 
ilaveten, çocuklara verilen müzik eğitiminin 
onların özgüveni yüksek, ruhsal gelişimlerini 
sağlıklı tamamlamış, kişilikleri oturmuş, 
disiplinli, sosyal, iyi ve kötüyü ayırt edebilecek 
bakış açısına sahip bireyler olmaları 
yolunda teşvik ettiği yapılan araştırmalar ile 
belirlenmiştir. Müzik bir hobi değil, bir ihtiyaç 
ve gerekliliktir.  Bu sebeple müzik eğitimi 
almış her bir birey mutluluk ve başarıyla daha 
yakındır.

Ezgi EYÜBOĞLU
Müzik Öğretmeni

R 
ahmi Koç Müzesi’ne Gr2 ve Gr3 
ile birlikte   ekim ayı gezimizi 
yaptık. Müzeye giderken hepimiz 
çok heyecanlıydık çünkü bu sefer 

müzede farklı bir etkinliğe katılacaktık.
Gezimizin asıl amacı  çocuklar için en eğlenceli 
bölüm olan” Renkli Matematik Dünyası 
”Eğlen+Öğren”  etkinliklerine katılmaktı . 
Burada interaktif deney setleri ile matematik 
yapmak çok eğlenceliydi. Bu katta her şeye 
dokunmak, deney yapmak serbest. Tabii bir 
sürü kurcalanacak şeyle dolu bu eğlenceli 
kata bayıldık.

Farklı boyutlarda dişli çarkları bir araya getirip 
bir çarkın çevrilmesiyle tüm çarkların nasıl 
döndüğünü gördük böylece basit makinelerin 
temelini, işleyiş biçimlerini öğrendik. 
Her birimiz dev bir sabun köpüğünün içine 
girerek kendimizi hapsettik, bunun da 
matematiksel bir kanunu olduğunu öğrendik. 
Çember ve dairenin farkını eğlenceli 
deneylerle öğrendik. 
Leonardo da Vinci’nin Haliç için tasarladığı 
köprünün detaylarını görerek kendi 
köprülerimizi inşa ettik. Örüntünün ne 
olduğunu bir yap-bozla öğrendik. 
Çok sevdiğimiz matematik dersinin eğlenceli 
yönüyle bir kez daha tanışıp,yaratıcılığımızı 
kullanarak neler yapabileceğimizi gördük 
ve çoook eğlendik. Renkli Matematik 
Dünyası katından zor ayrıldık. Etkinlik çıkışı 
ilk dikkatimizi çeken araba koleksiyonunun 
olduğu bölümdü.Bu bölümde antika 
arabalar gerçekten çok görkemliydi. Renkli 
renkli lüks arabaların hepsini teker teker 
inceledik,öğretmenimiz bol bol resim çekti. 
Sonra , modern ilk tramvaylarda Kadıköy-
Moda hattında vatmanlık yaptık. Atla giden 
tramvaylara şaşırdık.Tramvaylarla ilgili 
etkinlikte bilmediğimiz çok şey öğrendik. 
Gezi dönüşü öğretmenimizin hazırladığı gezi 
kitapçıklarını yaptık. Söylemeye gerek yok 
hepimiz harika bir gün geçirdik.

RENKLİ	MATEMATİK

CUMHURİYET		TEMALI	RESİM	
YARIŞMASINDA	İLÇE	BİRİNCİSİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen ’’ Cumhuriyet ’’ temalı resim  yarışmasında 
Cumhuriyet coşkusunu yansıtan resmiyle Gr4 Ela 
Gürkan ilçe birincisi olmuştur. Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.


