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20.05.2019 Pazartesi
08:40 LGS Kampı (Gr8)
08:40 Matematrik 2.Sın (Gr4567)
14:00 Pelit Çikolata Müzesi Gezisi 
 (Preschool)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
21.05.2019 Salı
08:40 LGS Kampı (Gr8)
09:50 Yüzme (Gr23 )
11:00 Uçurtma Müzesi Gez.(Gr56)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
22.05.2019 Çarşamba
08:40 PESA 6 (Süreç İzleme 
 Sınavı) (Gr2345678)
09:50 Yüzme(Gr1 )
12:30 Tenis(Preschool)
12:45 Anaokulu Tenis Gösteri 
 Antrenmanı
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
23.05.2019 Perşembe
08:40 LGS Kampı (Gr8)
08:40 İngilizce 2.Sınavı (Gr567) 
15:40 Keman Okulu
15:40 İngilizce Destek Programı
24.05.2019 Cuma
08:40 LGS Kampı (Gr8)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
25.05.2019 Cumartesi
08:50 Destek Programı (Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
12:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)
26.05.2019 Pazar

        HAFTANIN SORUSU     
You can drop me from the tallest 

building and I’ll be fi ne, but if you drop 
me in water I die . What am I ? 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ IT’S OVER - BUT THE SHOW WILL GO ON

And so it’s over - 
for another year 
at least. Last 
Saturday, 11th 

May, saw the EMDC present 
its latest musical, Frozen. 
The show was a great 
success, and going by the reception the 
children received and comments I heard 
from parents, I don’t think anyone was 
left cold!

As you can imagine, what we saw 
on stage was the result of several 
months’ hard work - and not just that 
of our students and the teachers in the 
English department. We had to work 
closely with Sedef, our art teacher; 
Ezgi, our music teacher; Berna hanım, 
our dance teacher; and Eren Bey, who 
helped us with the sound and lighting 
(also a big thank you to Turgay from 
7a who assisted with these, as well 
as emergency translations!). We must 
also not forget Meryem hanım, our 
costume designer, who would pop in 
to school every couple of months to do 
alterations, check measurements, and 
make sure the children hadn’t grown 
too much!

At the English department, we had 
to find a suitable script, modify it, 
translate it (thanks Feryal!), edit, try 

to inject some humour, think about 
possible sound effects, and photocopy, 
photocopy, photocopy (I have a regular 
spot next to the machine).

Approximately thirty weeks of huge 
effort passed in the blink of an eye. 
Students had two dance lessons every 
week, perfecting movements and timing; 
also music, memorising song lyrics and 
working on pronunciation; and then 
every Thursday, drama (in the academic 
sense of the word): remembering lines, 
practising gestures, knowing where to 
enter the stage, where to leave - these 
things we practised again and again. 
But it was worth it.

To see our students on stage on 
Saturday, dancing, singing and acting 
in English, using drama as a medium 
to express themselves in their second 
language, was satisfying to say the 
least. Its benefits, as I’m sure you saw 
for yourselves, are self-evident. I think 
it has been an experience that our 
children will never forget. 

They say that all good things must come 
to an end, and this one has. But come 
September, the show will go on...

Edward COOPER
English Teacher

 so it’s over - 
for another year 
at least. Last 
Saturday, 11th 

May, saw the EMDC present 
its latest musical, Frozen. 
The show was a great 



ÇOCUKLAR VE MÜZİK SEÇİMLERİ

Görgü başkalarının 
duyguları hakkında 
hassas bir 
farkındalıktır. Eğer 

bu farkındalığa sahipseniz, ne 
tür çatal kullanırsanız kullanın, 
iyi bir tavır sergiliyorsunuz.” 
Okulumuzdaki davranışları da 
aynı şekilde düşünüyoruz. 
Ortamlarımız, çocukların 
özerkliğinin korunduğu 
mekanlar olmasına rağmen, 
bu özgürlükler, kendimizi bir 
topluluğun üyeleri olarak 
düşündüğümüzde ortaya çıkan 
doğal sınırlarla sınırlıdır. Topluluk 
içinde yaşamak, seçimlerimizin 

çevremizdeki insanları nasıl 
etkilediğini düşünmek anlamına 
gelir. Empati yeteneği gelişmekte 
olan küçük çocuklar için yaşam 
Kültürü dersimizde bu davranışları 
teşvik ederiz. En karmaşık Görgü 
ve Nezaket derslerinden biri 
sofra düzeni ile ilgilidir. Sabırla 
bir masada oturmayı, konuşmaya 
katkıda bulunmayı ve zarafetle 
yemek yemeyi öğrenmek, gelişim 
yaşındaki çocuklar için zorlayıcı 
becerilerdir. 
Geçtiğimiz haftanın yaşam 
kültürü dersimizde Sn.Kuru ve Sn 
Yaman bu konuyu işlediler....

YAŞAM KÜLTÜRÜ DERSİMİZDE MASA KURALLARINI ÖĞRENDİK

On Monday, 6th May, the preschool made a trip 
to a small museum in Beşiktaş. The museum 
was all about the history of the fire department 
in Istanbul. We had our own tour guide who 

showed us around and told us some tales from the past. We 
saw some old equipment that they used to extinguish fires.

BEŞİKTAŞ FIRE DEPARTMENT 
MUSEUM

GÖÇMEN RANCH TRIP

On Tuesday, 7th May, in the morning, the Sunshiners and the 
Moonlighters visited the Göçmen Ranch in Zekeriyakoy. We walked 
around the whole farm and saw all sort of different animals. We saw 
horses, ponies, llamas, goats, birds and even a donkey. The animals 

made us feel happy and even made us laugh. We were able to touch one of the 
horses - he was very friendly with us. To end our trip we got to play in a large 
playground. It was great because there were enough swings for everyone!

Çocuklar, ister kendi bestesini yaparak, ister 
arabada en sevdiği şarkıyı açmanızı isteyerek 
olsun, sevdikleri müziği ifade etmenin bir 
yolunu bulurlar. Fakat çocuklarımızın ruhsal 

  anlamda sağlıkla gelişmeleri için yapacakları 
müzik seçimleri ve bizlerin tercihleriyle uygun müzik 
çeşitlerine yönelmeleri çok önemlidir. Yapılan araştırmalar 
göstermiştir ki, anne karnında müzik dinletilmeye başlanan bir bebek 
özellikle klasik müzik dinletildiğinde hem gebelik sürecinde hem de 
doğum sonrası süreçte daha sağlıklı bir gelişim göstermektedir. Bu, 
hem bebeğin müziğe verdiği tepkiyi hem de müzik türü seçiminin 
doğru yapılmasının da belirleyici bir unsur olduğuna işaret etmektedir. 
Klasik müziğin insan psikolojisine olumlu etkileri ve iyileştirici 

özelliklerini göz önüne alırsak; çocuklarımızın küçük yaşlardan 
itibaren klasik müzik eserlerini dinlemelerini sağlayabilmek için onların 
ilgisini çekecek aktiviteler yapmanız büyük fayda sağlayacaktır. Evde 
zaman zaman müzik dinleme saatleri planlayarak, düzenli bir şekilde 
müzikallere giderek, çocuğunuzun klasik müziğe ilgi duymasını 
sağlayabilirsiniz. Batı formunda yapılan çocuk şarkıları da çocukların 
eğlenerek, dans ederek ve ritim tutarak verimli vakit geçirmelerine 
yardımcı olur. Fakat bu noktada dikkat etmemiz gereken, uygun 
görülen şarkı ve müziklerin yetişkinlerin de dinleyebileceği kalitede 
olmasıdır. Ayrıca farklı duyguların keşfi için, sadece hareketli müzikler 
değil, farklı temalardaki müzik eserleri de tercih edilmelidir.

Ezgi EYÜBOĞLU
Müzik Öğretmeni
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