
Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

Ülkemizde aynı sayıda harfi bulunan ve 
birinin harfleriyle diğeri yazılan iki şehir 

nedir?.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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A
rt is an  expression 
of one’s thoughts, 
emotions, ideas, 
desires, and/

or skills intended to be 
appreciated primarily for 
their beauty or emotional power. When 
art is incorporated into the classroom 
a diverse way of thinking is facilitated. 
This cross-curricular approach 
encourages students to be creative 
and imaginative when expressing 
themselves. Specifically, in the English 
language classroom, art can be very 
useful to students, particularly early 
learners. However, art can be integrated 
into lessons for all levels of English and 
manipulated to accommodate various 
types of learners.
Visual art is a tool that stimulates 
imagination and expression of 
personal opinion. Students can be 
shown a portrait or work of art and 
describe what they see using English 
vocabulary. Not only does this provide a 
visual experience, but they are allowed 
to make their own opinions related to 
the interpretation of what is shown. 
Students are able to make deeper 
connections with new words when they 
are visualized. Art can be appealing to 
more students who are not completely 
confident with their English language 
skills, therefore this approach builds 
courage amongst those students to 

practice and enhance those skills.
By allowing students to create their own 
art work, they are often unaware that 
they are actually learning. For younger 
learners a hands-on approach keeps 
students engaged in the lessons, as 
well as boosting student participation. 
Many skills are developed when learning 
through art, for example problem 
solving, comprehension, and literacy 
skills. When a student is creating art 
they can be faced with obstacles that 
they must overcome. This provides 
a diverse and creative way for them 
to sophisticate their problem solving 
abilities. Comprehension is evolved 
by the means of understanding what 
an artist was attempting to portray, 
by the use of the students’ own ideas 
and opinions. A growth in literacy is 
extended through the implementation 
of art in the classroom when students 
often practice the use of evidence to 
generate thorough descriptions.
Art feeds into many aspects of 
learning, and when used during 
lessons it constructs new ways for the 
students to become critical thinkers. 
Art in the classroom is a collaboration 
that provides limitless opportunities to 
educate.

Valeria POLLARD
English Teacher

TEACHING ENGLISH THROUGH ART  
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2020–2021 eğitim öğretim yılı 1.dönem veli toplantılarımız 
31 Ekim 2020 Cumartesi günü anasınıfı ve 1. sınıflarımızla 
başladı. İlkokul 1.sınıf velilerimizle Kütüphanemizde yüz yüze, 
Anaokulu velilerimizle  ise online platformda  gerçekleşen 

toplantılarımızda velilerimize; öğrencilerimizin bugüne kadar işledikleri 
konular ve edindikleri kazanımlarla ilgili geribildirim verdik; onların 
akademik, sosyal, duygusal gelişimleri üzerine görüş alışverişinde 
bulunduk. Eğitimin paydaşları olarak, gerçekleştirdiğimiz paylaşımın 
çocuklarımızın gelişimine ilişkin sayısız faydaları olacağına inanıyor, 
toplantımıza katılan velilerimize teşekkür ediyoruz. 

Doğa, tarih boyunca sanatçılar 
için ilham kaynağı 
olmuştur. Fransa’nın 
Lascaux kentindeki 

tarih öncesi mağara 
çizimlerine kadar uzanan 
doğa, her zaman yaratıcı ve 
ilham verici güç olmuştur 
ve olacaktır.
Doğada gördüğümüz herşey, her 
zaman kullandığımız somut 
referanslardır. Her zaman doğa 
ile içiçeyiz. Çocukluğumuzda 
pamuk topu gibi bir bulutun 
ve gökyüzünün altına  lolipop 
görünümlü çiçekler çizmekten, 
elimizi çeşitli şekillerde 
çırpmaya kadar doğa, temel 
eğitimimizin hep bir parçası 
oldu. Çünkü doğa sahip 
olduğumuz en somut şeylerden 
biri.
Görsel sanat da doğadan 
gelir. Sanatçıların ilham almak 
ve eserlerini yaratmak için 
kullandıkları ortamlar hep 
doğadan geliyor. Kil, karışık 
pigmentler, su vb… Sanatçılar, 
eserlerini yaratmak için doğayı 
kullanırlar. İlkçağda mağara 
duvarlarını çizmek için boya yaratma 
şekli, aslında bugün kullandığımız tekniğe 
benziyor. Doğanın bu unsurları olmasaydı, 
sanat eseri yapmayı düşünecek araçlara 

bile ihtiyaç duymazdık.
Çocuklar da doğada oynamayı ve vakit 
geçirmeyi çok severler. Doğada heyecan 
verici ve güzel sanat eserleri yapmak için 
farklı şekillerde birçok doğa malzemelerini 
bir araya getirilebilirler. Örneğin; Land art.
Land art, çocukları dış dünyayla 
buluşturmanın ve onları doğanın 
güzelliğini sanat aracılığıyla anlatmanın 
harika bir yolu. Aynı zamanda çocukların 

yaratıcı olmalarını, şekil ve mekanı 
keşfetmelerini sağlar. Land art, biraz 
beceri ve planlama gerektirir. Çocuklar, 
sanat eserlerini yapmak için örneğin 

taşları tasarlarken, düzenlerken ve hatta 
dengelerken el-göz koordinasyonunu 
ve ince motor becerilerini kullanırlar. 
Örüntüler, simetri, çizgiler, boyut, 
konumsal dil, sıralama, sınıflandırma, 
sayma, birleştirme ve ayırma (ekleme ve 
çıkarma), şekiller ve ölçümler sayesinde 
matematiğe de katkıda bulunur. Çocuklar, 
doğa malzemelerini kullanarak yaptıkları 
sanatlarını tartışarak ve göstererek 

matematik dilini geliştirir 
ve kullanır. Aynı zamanda 
doğada yaılan bu sanat ince 
motor becerileri ve el-göz 
koordinasyonu, hayal gücü, 
yaratıcılık, karar verme ve 
hatta bazı bilimsel kavramların 
geliştirilmesine de yardımcı 
olur. Kısaca, sanatla ve doğayla 
bir arada olmak, gelecekteki 
öğrenim için güçlü temeller 
oluşturur.
Sizler de çocuklarınızla birlikte 
yapraklar, dallar, kum, çakıl 
taşları, toprak, çiçeklerin 
bir kombinasyonu gibi diğer 
materyalleri kullanarak land 
art yapabilirsiniz. Doğa, her 
zaman bize yaratıcı ve ilham 
verici güç olmuştur, olmaya da 

devam edecektir.

Sedef Aksakal
Görsel Sanatlar Öğretmeni

DOĞA, SANATA NASIL İLHAM VERİR?

VELİ TOPLANTILARIMIZ BAŞLADI. ZOOM ÜZERİNDEN 29 EKİM COŞKUSU

Bu yıl “29 Ekim Töreni” mizi online yaptık. En büyük 
bayramımız Cumhuriyet’i zoom üzerinden coşkuyla 
kutladık. Çocuklarımız gerek okulda öğretmenleriyle 
gerekse evlerde siz değerli aileleri ile hazırladıkları 

şiirler, danslar, şarkılar, dramalar, performanslar, posterler ve 
sunumlar ile gurur günümüzü bayrama ve şenliğe çevirdiler. 
Cumhuriyetimizin, tüm kazanımları ve değerleri ile birlikte gelecek 
nesillere aktarılması ve sonsuza dek yaşatılması dileklerimizle.


