
Siz hiç sokakta yürüyen bir 5 
gördünüz mü? Ya bisiklete 
binen bir 8? Peki hiç kimsenin 
varlığını bile ispatlayamayacağı 

bu sayılarla neden bu kadar çok 
kafamızı yoruyoruz? Çünkü matematik 
aslında olmayan ama hepimizin 
kabul ettiği kavramların ortak dili. 
Endonezya’daki Syakira, Japonya’daki 
Takihato,  Brezilya’daki Sonia yada 
İstanbul’daki Alp aynı rakamların 
varlığına inanarak yaşadıkları dünyayı 
tarif ediyorlar. Dolayısıyla matematik 
belki de yaşadığımız evrenin anadili. Bu 
dili ne kadar iyi öğrenirsek yaşadığımız 
dünyayı da o kadar kolay anlayabilir, 
karşılaştığımız durumları o kadar doğru 
yorumlayabiliriz. Dolayısıyla matematik 
bir dersten öte tüm evreni anlamamızı 
sağlayan farklı bir dil. İngilizce, 
İspanyolca veya bir başka dilin çok 
daha üzerinde insanı bilimle tanıştıran 
yüzyıllardır gelişen ama hiç kaybolmayan 
bir dil. Karışık resimleri analiz edebilmek, 
ancak onları doğru görebilmekle 
mümkündür. Matematiksel kavramları 
ne kadar doğru yorumlayabilirsek, 
hayat boyu karşılaşacağımız seçimlerde 
doğru kararı vermek o kadar kolay 
olacaktır. Kısacası matematik, okuldaki 
birçok öğreti gibi amaç değil araçtır. 
Matematik eğitimi iyi not için değil, 

hayattaki başarının kapısını aralamak 
için vardır. Bu yüzden ilkokul yıllarında 
kazandırdığımız matematik temeli, 
öğrencilerimizin akademik özgüvenini 
artırdığı gibi, yaşadıkları dünyayı daha 
iyi algılamaları için de rasyonel düşünce 
sistemiyle tanışmalarını sağlıyor. 

Başlıktaki soru felsefe veya edebiyat 
hatta sanat içinde pek tabi ki sorulabilir? 
Bu alanlar hem hiçbir işe yaramaz, 
hem de aslında her işe yararlar. Kendi 
başına hiçbir işe yaramıyormuş gibi 
görünse de, toplamı insanı insan yapan 
düşünsel değerleri oluşturur. Matematik 
eğlencelidir. Cümlesini eğitim hayatındaki 
gençlere sarf etseniz “Bu da ne böyle? 
Ağaçlar da kırmızı mı? Gökyüzü de yeşil 
mi?” ve benzeri cevaplara hazır olun. Ama 
ister inanın ister inanmayın  matematik 
yaratıcı bir öğretmenin elinde en sihirli 
derslerden biridir. Pi konusunun işlemeyi 
planladığı ders için Burcu öğretmen 
örencilerinden gelecek derse gelirken 
yanlarında bir mezura ve daire formlu 
bir objeyle gelmelerini rica edebilir. Ders 
günü geldiğinde her öğrenciden elindeki 
mezurasıyla yanında getirdiği tabağı, 
plastik kapağı veya simitin çevresini 
ve sonrasında da çaplarını ölçmelerini 
isteyebilir. Son olarak buldukları sayıların 
büyük olanını, küçüğe bölmelerini 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
22.04.2019 Pazartesi
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
23.04.2019 Salı
10:30 Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı (Tüm Okul/ Okul Bahçesi)

24.04.2019 Çarşamba
08:40 Matematik 2.sınavı (Gr8)
09:50 Yüzme (Preschool)
10:00 Atatürk Arboretum Gezisi  
 (Gr34)
12:30 Tenis (Gr1)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
25.04.2019 Perşembe
08:40 Fen Uygulamaları 2.s.(Gr8)
10:00 Frozen Müzikali Fotoğraf 
 Çekimi (EMDC öğrencileri)
15:40 Keman Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı
26.04.2019 Cuma
08:40 Matematik Uygul. 2.s.(Gr8)
08:40 Vatandaşlık 2. sınavı (Gr4)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
27.04.2018 Cumartesi
09:00 Destek Programı (Gr678)
09:54 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
12:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           
Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin 
ve bu milletin başında hiçbir kuvvet 
yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir 
kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. 
Yalnız bir makam vardır. O da milletin 
kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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NE İŞE YARAR BU MATEMATİK?



The idea of using debris or garbage as the primary material for an art 
piece is never “innocent” in itself (as it might be argued for, say, 
paint or paper). To decide on this kind of material already implies 
meaning, it already has a seed of an idea that is to be formed. 
The decision of choosing this kind of material instantly implies 
a dialogue with contemporary consumerist society and culture. 
Last month our students, produced their own works of art from the 
wasted daily products. The plastic craze that threatened the seas 
and the nature, inspired the art madness of our little students 
this time. Each student of the art class created his own original 
work, as well as the group work they produce to be exhibited at 
the recycled art exhibition held by Association of Creative Children 
in the Sheraton Hotel. The plastic- based waste materials used by our 
students were the criticism to the environmental unconsciousness 
of the contemporary consumer culture.

önerebilir. Kuşkusuz farklı boyutlardaki yuvarlak cisimleri ölçüp 
biçen çocuklar buldukları birbirinden farklı sayıları böldüklerinde 
hep aynı rakamı 
bulacaklardır. 
Böyle sihirli 
bir şekilde 
gerçekleşen pi 
sayısı ile tanışma, 
tahmin ediyoruz 
ki bir daha hiçbiri 
için Pi formülünü 
ezberlemeye 
gerek 
bırakmayacaktır. 

Çemberin 
çapıyla olan 
ilişki denklemine 
hakim olan bir 
öğrencinin bu 
deneysel süreçte 
matematik 
dersinden ne 
kadar zevk 
aldığını tahmin 
etmek hiç zor 
değil. İşini bilen 
bir matematik 
öğretmeni 
müfredatla, 
deneyselliği 
dengeli şekilde 
yürütebildiği 
sürece, okuldaki 
en zevkli dersin 
öğretmeni 
olmaya aday 
değil midir? Geçtiğimiz Mart ayının son günlerini İstanbul’dan 
çok uzakta Şirince’de bir idealist matematikçinin kurduğu 

matematik köyünde geçirdik. Gerek erken teneffüs edilen yaz 
havası, gerekse yeşile bürünen doğal ortam, bize olduğu gibi tüm 

çocuklarımıza 
da iyi geldi. 
Matematik 
sorularını 
hayatın içinden 
problemlerle 
tanıdığımız ve 
çözüm aradığımız 
iki güzel günün 
sonuncusunda 
matematikçilerin 
süperstarı 
Prof. Ali Nesin 
sınıfımızdaydı. 
Aynı sonuçlara 
ulaşmak için 
farklı yollar 
olabileceğini, 
farklı 
düşünebilme 
yeteneğinin 
doğru cevabı 
bulmaktan 
daha önemli 
olduğunu iletti. 
Öğrenmemiz 
gereken tek 
şey, problemleri 
çözmede daha 
yaratıcı olmak için 
farklı yollardan 
düşünebilmektir. 
Bugüne kadar 
yaptığımız 

gezilerden çok daha farklı geçen bu gezi, dileriz tüm katılan 
öğrencilerimizin matematikle olan ilişkisine olumlu katkılarda 
bulunmuştur.

ONE MAN’S TRASH IS ANOTHER MAN’S RECYLED ART! 


