
Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

İsmimiz

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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Zamanın çabuk geçtiğini 
söyleriz. Zamanımızı 
harcamak diye bir deyim 
kullanırız. Peki bu zaman 

nedir? Herkese göre zaman aynı 
şekilde mi işliyor? Einstein’in 
getirdiği ve yapılan bir deneyle 
kanıtlanan teorisi, bu durumla çelişecek 
ölçüde. Peki nasıl olur da zaman herkes için 
farklı işler?
Zamanın akıp gittiğini söyleriz hep. Bazı 
durumlarda ise zaman hiç geçmek bilmez. 
Zaman değerlidir, zaman nakittir deriz. 
Zaman herkese normal ve basit bir kavram 
olarak gelebilir. Peki tam olarak zaman nedir? 
Nasıl akar? Zamanın geçmişten geleceğe 
aktığını biliyoruz. Bu doğru bir kullanım mı? 
Isaac Newton evrende zamanın herkes ve 
her yer için sabit olduğunu söylemiştir. Ancak 
Albert Einstein bulduğu görelilik yasası ile 
Newton’un kanununu çökertmiştir.
Albert Einstein zamanda görelilik kavramını 
esprili bir şekilde şu örnekle açıklamıştır:
Bir adam güzel bir kızla oturup bir saat 
geçirdiğinde, bu süre kendisine bir dakika 
gibi gelir. Bir de onu, bir dakika için sıcak 
bir fırının üzerine oturtun; bu süre ona bir 
saatten daha uzun gelecektir. İşte görelilik 
budur!
Albert Einstein’ın uzay-zaman hakkında 
bilinenler için köklü bir değişiklik yapmasına 
kadar bilim insanları Isaac Newton’un 
zamanı uzaydan ve gözlemciden bağımsız  
ve değişmeyen mutlak bir süreç olarak 
düşünmüşlerdir. Bu durum ancak Albert 
Einstein’in keşfine kadar geçerliydi.
Albert Einsten, Isaac Newton’un tam tersine 
zamanın kişiye özel bir hızla akabildiği çok 
daha zengin bir resim çizdi. Yani evrende 
zaman denilen olgu herkes için ortak değildir. 
Einstein bu durum üzerine o kadar çok çalıştı 

ki sonunda uzay ve zaman arasında çok 
önemli bir bağlantıyı bulmada önemli bir 
adım attı.
Einstein’e göre karşısında hareket eden bir 
cismi gözlemleyen kişiye göre, hareket eden 
bir cismin hareketi esnasında zaman daha 
yavaş akmaktadır. Yani bir cisim hareket 
ediyorsa o cisim için zaman daha yavaş 
akar. Ama kendisi için zamanın yavaşladığını 
hareket eden cisim anlayamaz,onu 
gözlemleyen kişi anlar.
Eğer iki cisimde duruyorsa, yani birbirlerine 
göre hareket etmiyorsa zaman içinde hareket 
ederler (saatleri ilerlemeye devam eder) ve bu 
iki cisim için zaman aynı şekilde akmaktadır. 
Ancak iki cisimden biri hareket ederse iki 
cisim içinde zaman kavramı farklılaşır. Zaman 
hareket eden bir insan için daha yavaş 
akar. Tabi bu durumu algılayamamışımızın 
sebebi Dünya’daki yavaş hızla hareketin 
(ışık hızına göre) zaman üzerindeki etkisi 
çok küçük olduğundan algılamamız mümkün 
olmamasıdır.
Einstein’in bu keşfi 1971 yılında yapılan bir 
deneyle kanıtlanmıştır. Atom saatinin bir 
tanesi yerde hareket etmezken diğeri havada 
çok yüksek hızda jet uçağı içerisinde hareket 
etmektedir. Uçaktaki atom saati yerdekiyle 
karşılaştırıldığında bu iki saat farklı işliyordu. 
Yani hareket eden uçaktaki atom saati, 
yerdekinden saniyenin birkaç milyarda biri 
kadar yavaştı. Bu hassas ölçüm ise Einstein’in 
keşfi olan hareketin zaman üzerindeki 
etkisini kanıtlamıştı. Jet uçağının hızını 
düşündüğümüzde zaman farkı saniyenin 
yaklaşık milyarda biri kadarsa, bir insanın 
hareketinin zaman üzerindeki etkisi ne kadar 
algılanabilirdi. İşte bu yüzden çevremizde 
hareket eden cisimlerin zaman üzerindeki 
etkisini algılayamıyoruz.
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Günümüze “04 Ekim  
Hayvanları Koruma Günü” 
yaklaştıkça sınıfımızda bir 
heyecan dalgası başladı.

Oryantasyon günlerinde bu yıl 
yapacağımız çalışmaları anlatırken 
“Hayvanları Koruma  Günü” nde neler  
yapacakları yönünde  çocuklarımızı 
bilgilendirmiştim. O günden itibaren 
yavaş  yavaş  çalışmalara  başladık.

O gün geldiğinde defterlerinde günün 
anlam ve önemini belirten  bir kapak 
sayfası çalışması yaptık. Hayvanlarla 
ilgili duygu ve düşüncelerimizi  sözlü 
anlatımlarla ifade ettik. Çocuklarımız 
sunum çalışmamız için çeşitli hayvan 
resimlerini zevkle boyadılar.  Boyadığımız 
resimleri bir doğa panosu üzerinde 
sergiledik. 

Güzel sözlerden oluşan pankartlar 
hazırladık.  Getirdikleri mamaları kendi 
yaptığımız mama kabına  koyarak su 

kabı ile birlikte sembolik bir beslenme  
ortamı oluşturduk. Tüm öğrencilerim 
ve ben üzerlerimizde günün anlamına 
uygun giysilerle geldik okula.  Sınıfça 
hatıra fotoğrafı çektirmek  üzere 
yerlerimizi almıştık ki okul bahçemizin 
kedilerinden bir tanesinin gelip mama 
kabından mamaları yemeğe  başlaması 
bizi sınıfça gülümseten bir anı olarak 
hafızalarımıza kazındı.

Böylece dostlarımızdan  birini 
doğaçlama bir biçimde bu etkinliğimizde 
ağırlamaktan çok mutlu olduk.

Tüm çocuklarımın hayvan sevgisi ile 
dolu olduğunu görmek ise beni ayrıca  
mutlu etti.

Hep beraber; her zaman hayvanları 
koruyacağımızın  ve yaşama haklarına 
saygı  göstereceğimizin sözünü vererek 
etkinliğimizi sona erdirdik.

Using technology in and out of the 
class has become a vital aspect 
when learning. Generally all 
of the language classes use 

some form of technology which has 
benefited and developed language 
learning. The use of technology allows 
teachers to prepare their classroom exercises and 
boost the language learning procedure. The growth 
of technology is an extremely important device to 
support teachers expedite language learning for their 
learners. Teachers should design the way they use 
technology so that it supports the curriculum. One of 
the most important tools for learning is cooperation. 
Learners learn from each other by reading each 
other’s work and creating tasks together. 
Film and video 
Working on skills like vocabulary and comprehension 
using short and feature-length videos is a good 
method because students get familiar with natural 
English. Older students can learn about on-going 
events through news broadcasts. Furthermore, 
young learners enjoy short cartoons and animated 
movies. 
Apps 
Learning English can be extremely challenging and 
frustrating however using apps on iPads and tablets 
can make the learning experience enjoyable and 
entertaining for students which is why it makes for 
an excellent way to practice English. Using apps to 
learn English can help learners save time and money. 
Learners can start speaking from the very beginning, 
they can learn at their own pace and learn what’s 
relevant to them. 
Digital Field Trips 
At the time of the last decade virtual field trips have 

become trendy with university students and teachers 
as a means of learning and teaching. A virtual field 
trip is a guided exploration through the World Wide 
Web that organizes a collection of pre-screened, 
thematically based web pages into a structured 
online learning experience. Digital field trips increase 
and broaden students’ experience; they’re useful for 
presenting trips to unreachable areas, they integrate 
varied types of info immediately, they present 
pictures from a range of viewpoints at many different 
extents and display non-visual data (geochemistry, 
etc.) 
Podcasts 
Podcasts are also very good because students 
can create podcasts to practice their speaking 
capabilities. Podcasts are also an excellent way to 
improve student’s comprehension skills. The benefits 
of using podcasts are that they are free, accessible 
and constantly updated. Learners will build their 
confidence and literacy whilst reading along with 
them and they present a vast bunch of narrative 
types and topics.
Pen Pals 
Pen Pals are also an essential method for learning 
English because it allows learners to practice their 
reading and writing skills in a very easy way. . The 
Pen Pal method helps students improve their reading 
and writing without realising and allows them to 
learn what’s happening in the world and see things 
from an entirely different point of view.
Web Quests 
With web quests teachers provide their students 
with the documents that include links to websites to 
use the information according to the activity and are 
an enquiry-oriented activity which the students get 
all the information online. Web quests are easy to 

use, encourages learners to interact with information 
based, it’s motivating and stimulates the learner’s 
imagination. Learners can create their own web 
quests and engage with other learners and they can 
be worked on at home and libraries. 
Online Games 
Online games are a very useful method when 
teaching English because online games help kids 
who struggle with attention disorders, they help 
kids to become more computer literate, it expands 
their memory capacity, it improves problem solving 
and strategic thinking and lastly helps with hand eye 
coordination. 
Blogging 
Using blogs whilst teaching allows students to 
practice their writing skills and students find blogging 
engaging because there is a more genuine writing 
involved. Students tend to put more effort into their 
blogs because they have a wide access to posted 
blogs. Teachers can get students to write about 
particular subjects they find impressive. The more 
they practice their writing skills the more skilled they 
become. Blogs are also good for family members to 
see what their children are writing in the classroom. 
Video calls (Zoom and Skype) 
Videos calls when learning a language can be 
extremely effective because video calls allows 
learners to practice their speaking and the more, they 
practice their speaking the better they will become, 
allowing them to improve their fluency, broaden their 
vocabulary and become more confident with less 
personal interaction. This is very useful if a learner is 
shy and not confident.

 İbrahim TEZEL
English Teacher

CAN DOSTLARIMIZ

USING TECHNOLOGY WHEN TEACHING ENGLISH

KARDEŞİM OLUR MUSUN?

Her yıl okulumuza yeni 
başlayan anasınıfı ve 
1.sınıf öğrencilerimizle 
okulumuzun en büyükleri 

olan 8. Sınıflarımızla geleneksel “Gül 
Seremonisi” etkinliğini yapılmaktadır. 
Bu etkinlik sırasında eğitim öğretim 
hayatlarına ilk adımı atan minik 
öğrencilerimize ağabey ve ablaları 
güllerle hoş geldiniz der, onları yürekten 
seveceklerine, koruyacaklarına söz 
verirler.
Okulumuz 8. sınıf öğrencileri, Anasınıfı 
ve 1. sınıf öğrencilerimizle bir araya 
gelerek onlarla okul yaşamlarındaki 
deneyimlerini paylaştılar. Okula yeni 
başlayan öğrencilerin  karşılaşabilecekleri 
zorluklarda, arkadaş ilişkilerinde  yalnız 
olmadıkları, okul ağabey ve ablaları 
olarak daima onların yanlarında oldukları 
mesajını ilettiler. Minik öğrencilerimiz 
8. Sınıf öğrencilerimizin  ellerinden 
güllerini aldılar, eğlenceli müzik eşliğinde 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler. 
Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Sedef 
Aksakal’ın keyifli atölye çalışmasında 

birlikte sevgi kartları hazırladılar. 
Birbirleriyle konuşarak, sıcak ilişkiler 
kurarak gerçekleşen etkinlikte çocuklar 
birlikte resim yapmanın mutluluğunu 
yaşayarak sevgilerini sözlü ve görsel 
olarak ifade ettiler. Ağabey ve 
ablalarıyla birlikte  ortaya güzel ürünler 
koydular. Daha sonra Beden Eğitimi 
Öğretmenimiz Hakan Sağlam’ın tüm 
öğrencilerimiz için hazırladığı  Lego 
parkuru, toplu oyun ve çalışmalarla 
gerçekleştirdikleri geleneksel oyun ve 
etkinlerle okulumuzun en büyükleri 
ve miniklerimiz günü sevgi ile keyifli 
bir şekilde  tamamladılar. Bu sevgi 
ağabey ve ablaları mezun olana kadar 
yardımseverlik ve hoşgörü ile emek 
verilerek sımsıcak devam edecektir. 
Bir ömür boyu sürmesini dilediğimiz 
kardeşlik duygusunu bu en anlamlı 
senelerinde beraber yaşayacaklar.

Çevresinde dostlar bulur kardeşlik
Tüm dertlere deva olur kardeşlik
Gün geçtikçe değer bulur kardeşlik
Sevginin yanında olsun kardeşlik.


