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SARIYEŞİLTURUNCUMOR
KAHVERENGİPEMBE
MAVİKIRMIZIBEYAZ

LACİVERTGRİEFLATUN

Bir tane renk ve yazı doğru eşleşiyor. 
Hangisi?

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ Every parent wants 
his or her child to 
be successful. There 
seems to be only one 

key phrase, and that is study 
hard, which is commanded 
by parents at home and is 
highlighted by teachers at school. But is 
the path to success always working hard? 
Or, is it “to study effectively and efficiently?” 
Of course, an effective and efficient study 
is one of the most important factors that 
will lead a student to success. We are 
responsible for helping our children to spend 
their education years more planned and 
productive. Besides, we must be a guide for 
them so that spending their time effectively 
can become a lifestyle.
There are a number of methods to gain 
efficient and effective studying habits for 
our children:
“Success is steady progress toward one’s 
personal goals” As it is said, Goals are crucial 
to success. First students must set goals. 
Goals also initiate behaviour. Setting and 
tracking goals help students learn important 
life skills such as planning, organization, 
and time management while also building 
communication skills, self-awareness, and 
confidence. In order to achieve the goals, 
goals must be clear and measurable so that 
the students can believe that they can reach 
their goals. 
After setting goals, students need to 
plan how to reach their goals. First of all, 
students should organize a study timetable. 
Set aside certain hours of each day for study 
just as you do for nourishment and sleep. 
Learners should keep the same schedule 
faithfully from day-to-day. The amount of 
time needed for the study will vary for each 
individual based on skills with the subject 
matter.

After the planning stage, to concentrate 
on work students need to find the right 
surrounding which helps them focus. They 
also need to get rid of as many distractions as 
possible. In other words, a place with a lot of 
distractions makes for a poor study area. For 
example, when kids sit down at the kitchen 
table, they expect to eat. When teenagers 
sit down in an easy chair, they watch TV, 
etc. Developing the habit of studying in the 
same place at the same time every day will 
improve a learner’s concentration.
One of the most important elements of 
efficient learning is to create a routine within 
the study plan. Like studying at the same 
time every day and taking a break at time 
intervals.
As a result, studying efficient and effective 
plays an important role in ensuring the 
effective learning of our children and 
ensuring the continuity of their success.
Studying efficiently enables the student 
to enjoy studying, to gain more free time 
because he uses his time effectively and to 
increase his confidence as he succeeds.
The student who learns to manage his time 
from a young age will learn a good habit 
that will serve well in the years to come. 
Furthermore, it also teaches them the 
importance of essentials such as getting 
enough rest, exercise and a good diet.
In conclusion, knowing how to study 
effectively is a skill that will benefit kids for 
life. Although Developing effective study 
skills requires lots of time and patience it 
also enables students to have more spare 
time and a lifelong habit which makes their 
life easier. So, here is the motto of today: 
“study smarter, not harder!”

İpek KUYUMCU
English Teacher

STUDY SMARTER, NOT HARDER!
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JİMNASTİK VE FAYDALARI

Okulumuzun Sporun, çocuk gelişimine 
olan katkısı tartışılmaz. Jimnastik sporu 
da çocukların fiziksel ve sosyal anlamda 
olumlu gelişmeleri için yapılabilecek sporlar 

arasında yer almaktadır. Günümüzde akıllı cihazların, 
bilgisayarların ve televizyonların kullanımının artması 
sebebiyle evlerinde hareketsizliğe mahkûm olan 
çocuklar için atılabilecek en doğru adımlardan biri çocuklarımızı 
bir spor branşına yönlendirmek 
olacaktır.

 Jimnastik bütün sporların temeli 
olup; çocuğa esneklik, kuvvet, 
koordinasyon, denge, hareket 
becerileri ve ritimlerle (müzikle) 
bedenin uyumluluğunu, 
yaratıcılığını geliştirmeyi 
amaçlar. Temel jimnastik ve 
artistik jimnastikle uğraşmış 
bir çocuk diğer çocuklara 
göre fiziksel becerilerde daha 
ileri seviyededir. Jimnastik 
çocukların fiziki gelişimini 
destekleyerek estetik bir 
görünüme sahip olmalarını, 
ayrıca boy-kilo ve vücut kas 
kitleleri gibi değerlerin dengeli 
olmasına katkı sağlamaktadır.

Jimnastik herhangi bir spor dalına yönelmeden önce yapılabilecek 
temel bir spor dalıdır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için kas-
kemik yapılarının güçlenmesi, koordinasyon, sürat, esneklik, 
çabukluk ve kuvvet etkinlikleri çocuklarda oluşan hareketsizliği 
önlemesi açısından da birçok uzman tarafından jimnastik tavsiye 
edilmektedir. Okul öncesi dönem jimnastik sporuna başlangıç 
için ideal yaşlardan sayılabilir. Çocuk ilerleyen süreçte farklı 
bir spor dalına bile yönelse vücut olarak gerekli donanıma ve 

hareket açıklığına sahip olacağı 
için zorlanmadan başka spor 
alanlarına geçiş yapabilecektir. 

Tüm spor dalları için bir 
altyapı görevi gören jimnastik 
sporuyla doğru bir plan 
ve program uygulanarak 
çalışıldığında, çocuklarda duruş 
bozukluklarının giderilmesi, 
Denge sorunu ortadan kalkması, 
Sosyal ve girişken bireyler 
olmasını, özgüvenin artması,  
kendi otokontrol sağlanması 
gibi davranışsal alanlarda da 
fayda sağlamaktadır. 

Beden Eğitimi Öğretmeni 
Hakan SAĞLAM

ORMAN HAYATTIR ÇOCUKLAR SANATIN KİMYASINI KEŞFEDİYOR!

A
nasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerimiz kimyayı ve bilimi 
daha yakından tanımak, zararsız maddeleri kullanarak 
interaktif ve eğlenceli deneyler yapmak için, İstanbul 
Modern Müzesi’nin düzenlediği BASF Kids Lab. 

desteğiyle gerçekleşen ’’Sanatın Kimyası’’ atölyesine katıldılar. 
Çocuklar atölyede bilimin sırlarını keşfederek renkleri tanıdılar, 
boya yapımının tarihini sanat tarihi ile ilgili sunumda gördüler. 
Daha sonra kendi elde ettikleri boyalarla deney raporlarını 
hazırladılar, bitkilerde hangi renklerin saklı olduğunu 
deneyimleyerek öğrendiler.
Öğrencilerimiz bu atölyede kendi hazırladıkları boyaları kullanarak 
doğadaki renklerle soyut resimler yaptılar ve kimyanın sanata 
olan katkısına tanıklık ettiler.

O
rman haftasında ormanların önemini anlatmak için  
sınıfımızda bir etkinlik yaptık. Daha sonra derste orman 
konulu kompozisyonlarımızı yazdık.Ormanlar ağaç 
topluluklarından oluşan geniş alanlardır. Tüm canlılar 

için önemlidir. Ormanlar doğaya güzellik katarlar.
Ormanların insanlar için en büyük yararı oksijen üretmeleridir. 
Canlı varlıklar oksijen olmazsa yaşayamazlar. Ayrıca ısınmak için 
kullandığımız odunlar da ağaçlardan üretilir. Kullandığımız kitap, 
defter ve kalemler ormanlardan elde edilmektedir. Ormanlar 
hayvanların   barınma ve  yiyecek ihtiyaçlarını da karşılar. 
Hayvanların da evidir, ormanlar. Ormanlarımız   sel, heyelan 
gibi doğal afetlerden de bizi korur. Hava kirliliğini engeller, 
yağmurun yağmasını sağlar.İşte bu sayamadığımız kadar çok 
olan nedenlerden dolayı ormanları sevmeli ve korumalıyız.
Gelecek nesiller için yeni ağaçlar dikmeliyiz.

Mina Özdemir Gr3


