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8 Haziran 

Kraliçenin Doğum Günü 

Resmi Tatil 

Covid-19 döneminde Uzaktan Öğrenim 

Şimdi uzaktan eğitimin  üçüncü haftasına girdik ve birçok öğrenci ve ailemizin 
öğretmenleriyle işbirliği yapmasını görmekten çok mutlu olduk.  Öğretim kadromuz, 
Anasınıftan 6. Sınıflara  kadar tüm öğrencilerin öğrenim ihtiyaçlarını karşıladıklarından 
emin olmak için çok çalışıyorlar.  Öğretmenler, her gün öğrencilere derslerine yardımcı 
olmaya ve yoklama yapmaya devam etmektedirler.  Öğretmen yardımcıları ayrıca 
soruları yanıtlamak ve yardımcı olmak için öğrencilerle her gün iletişime giriyorlar. 

Yüz yüze öğrenimden, uzaktan eğitime geçmek bazıları için kolay ve bazıları için de zor 
olmuştur.  Ancak birlikte çalışarak, bunu tüm öğrenciler için başaracağımıza inanıyoruz. 
Her hafta yeni bilgileri öğreneceğimizi, yaptıklarımızı gösterip, kendimizi geliştireceğimizi 
biliyoruz.  Son birkaç hafta boyunca gösterdiğiniz sabır ve destek için tüm velilere ve 
bakıcılara teşekkür ediyoruz.  Sizlere yalnızca bir telefon kadar uzaktayız ve herzaman 
yardımcı olamak için hazır olduğumuzu unutmayınız.. 

How you can support your child 

 

Çocuğunuza nasıl destek verebilirsiniz  

Çocuğunuzu aşağıdaki yollarla destekleyebilirsiniz: 

 Belli bir düzen oluşturmak ve beklentileri belirlemek 

 Çocuğunuzun çalışabileceği uygun bir alan olduğundan emin olmak 

 Çocuğunuzun gelişim aşamasına ve bireysel ihtiyaçlara uygun bir denetim sağlamak 

 Öğretmenlerden gelen iletişimleri kontrol etmek 

 Çocuğunuzu derslerini yapmaları ve derslerine ayak uydurmalarına yardımcı olmak için sık sık  kontrol etmek 

 Çocuğunuzun çevrimiçi olarak ne kadar zaman harcadığını takip etmek 

 Bir öğrenim ortamı oluşturmak 

 Her ev farklıdır, ancak öğrenilecek sessiz ve rahat bir alan sağlamak önemlidir. 

Mümkün olan yerlerde, ailenizin paylaştığı bir alanda öğrenim olmalıdır. Örneğin, salon veya yemek odası 
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MÜDÜR EKİBİNİN KÖŞESİ  

Çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz 

Aşağıdakiler gibi uygun çalışılabilecek yer olmalı: 

 Belirli zamanlarda  sessiz  olan bir yer  

 Mümkünse güçli bir internet sinyali olan bir yer 

 Odada, sizin veya başka bir yetişkinin, çocuğunuz çevrimiçi (internete bağlı)  olduğunda ve bu normal olarak da çocuğunuızun yaşına bağlı olarak, 
yanında olması. 

Belli bir düzenin oluşturulması ve beklentiler 

 Çocuğunuza yardım etmek için her günün başında ve sonunda çocuğunuzu kontrol ediniz 

 Öğretmenlerinden aldıkları talimatları netleştirin ve iyice anlayınız 

 Belli bir düzen yaratıp, evde ders yapabilmek için öncelikleri belirlemelerine yardımcı olunuz 

 Sağlıklı günlük düzen, zihinsel ve fiziksel sağlık ve konsantrasyon öğrenim için mükemmeldir. 

 Düzenli egzersiz molalarını teşvik ediniz.  Bu, yürüyüşe çıkmak, egzersiz DVD'leri kullanarak sport yapmak,  dans, yer (hareketleri) egzersizleri veya 
ev egzersiz ekipmanı kullanmak. 

 Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik ediniz ve yeterince su içtiklerinden emin olunuz 

Çocuğunuzla iletişim kurmak 

 Basit bir kontrolla güne başlamanızı ve bitirmenizi öneririz.  Bu kontrollar günün düzenli bir parçası olabilir. 

Sabah, çocuğunuza şunları sorunuz: 

 Bugün ne öğreniyorsun? 

 Öğrenim hedefleriniz nelerdir? 

 Zamanını nasıl geçireceksin? 

 Hangi kaynaklara ihtiyacınız var? 

 Ne desteğe ihtiyacınız var? 

Öğleden sonra şunları sorunuz: 

Bugün ne öğrendin? 

 Zor olan neydi? Eğer tekrar aynı problemle karşılaşırsan, onunla başa çıkabilirmisin?  

 Bugün iyi giden üç şeyi düşünün.  Neden iyiydiler? 

 İyi misin? Öğretmenine sormak istediğin birşey var mı? Yarının daha başarılı olması için herhangi bir konuda yardıma ihtiyacın var mı? 

Düzen ve tanıdık şeyler çocukların ve gençlerin kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur.  Bazı çocuklar düzen değişikliklerine alışmayı çok zor  
bulurlar.  Çocuğunuz bu şekilde hissediyorsa, çocuğunuza günlük rutin tablosu oluşturabilirsiniz.  Çocuğunuz, yeni bir düzen oluşturmak için yardımınıza 
ihtiyaç duyacaktır.  İyi haftalar diliyorum.  
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YENİ KAYITLAR 

Anasınıflardan 6. Sınıflara kadar, 2020 yılı için yeni kayıt kabul ediyoruz.  Lütfen ofisimizdeki personelimize 
kayıt için danışınız. 

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞİKLİĞİ   

Kişisel bilgileriniz değişirse lütfen Okulumuzun Ofisini bilgilendiriniz. Telefon numaraları değişirse bizlere bildiriniz.  
Okulun veliler ve bakıcılarla iletişime geçebilmesi önemlidir.  Aynı şekilde, acil durumlarda ulaşabileceğimiz kişilerin 
iletişim bilgileri değişirse lütfen bizleri bilgilendiriniz. Birinin çocuğunuzu okuldan almasını istiyorsanız, lütfen 
çocuğunuzu almak için acil durum listesine bu kişi veya kişilerin eklenebilmesi için okulu bizzat bilgilendirdiğinizden 
emin olunuz.  

 

CSEF (Camps, Sports and Excursion Fund-Kamp, Spor ve Gezi Fonu) – BAŞVURULAR ŞİMDİ YAPILABİLİNİR  

ŞİMDİ BAŞVURUNUZ:    CSEF (Camps, Sports and Excursion Fund-Kamp, Spor ve Gezi Fonu)  başvurularını ofisimize 
gelerek yapabilirsiniz.    Eğer geçerli Health Care Card (Sağlık Bakım Kartı) veya Concession Card (İndirim Kartınız) varsa 
lütfen formu doldurmak için en erken zamanda ofisimize geliniz.  Ayrıca lütfen kartınızı yanınızda getirdiğinizden emin 
olunuz.  CSEF hak sahipleri çocuğunuzun katılacağı kamp, spor veya gezilerin ödenmesi çin 125$’lık fon kullanılabilinir.  
Başvurular şimdi açıktır.  

2020 ANASINIFLAR İÇİN KIŞ ÜNİFORMASI PAKETİ  

Victoria Hükümeti'nin Uygun Fiyatlı Üniforma Programının bir parçası olarak, hak sahibi olan Anasınıf öğrencilerine  
üniforma verilmektedir.  CSEF (Kamp, Spor ve Gezi Fonu) alan devlet okulu Anasınıf öğrencisi otomatik olarak tek tip 
paket kuponu almaya hak kazanır.  Lütfen  çocuğunuzun öğretmenine veya okulun ofisine başvurunuz.  Başvurular şu 
anda açıktır ve 2020, 3. Dönem sonunda kapanacaktır. 

 

 

OFİSİMİZDEN HABERLER 
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Uzaktan eğitimle, okuryazarlık dersleri sırasında öğrenciler B, F, O ve X harflerini öğreniyorlar. 

Öğrenciler kelimelerin ilk harfinin sesini belirleyip doğru harfle eşleştiriyorlar. 

 

 

 

 

Matematik dersi sırasında öğrenciler 0 sayısından 10 sayısına kadar olan sayıları şarkılar, tekerlemeler ve        

kitaplar aracılığı ile öğreniyorlar.   

Öğrenciler evlerindeki desenleri ve iki boyutlu şekilleri keşfetmeye başladılar.  

 

 

Anasınıf öğrencileri ‘Canlılar’ olan araştırma konusunu işliyorlar ve canlıların ihtiyaçlarını araştırıyorlar.   

Çocuğunuzun tamamlamış olduğu günlük derslerini, her gün öğretmenine göndermeye devam etmenizi 

hatırlatırız.   İşte evlerinizde yapılan öğrenimden güzel örnekler. 

 

 

 

 

 

 

ANASINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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BİRİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK  

 

Okumada,  hikayeleri okurken kendi tecrübelerimizi de katıyoruz.  Bu hikayedeki tema ve karakterlerle 

bağlantı kurmada ve kendi tecrübelerini de katarak öğrencilerin ilgilerini artırıyoruz.   Benzeri olarak yazmada  

bu dönemdeki odak , kendi  deneyimlerimizi  hikayelerimizde  katarak metin üzerinde yenilik  ve 

yaratıcılığımızı  kullanmaktır.  

 

 

 

Sayıların basamak değerleri ve geometri bu dönemin ana konusudur.   Öğrenciler basamak değerleri hakkın-

da öğrendikleri bilgileri kullanarak, sayıları sıralıyorlar.  Öğrenciler hem iki, hem de üç haneli  sayıları sıralıyor-

lar.  Etrafımızda iki ve üç boyutlu şekiller vardır.   Öğrenciler  uygulamalı olarak evlerindeki  öğelerin şekillerini  

inceliyorlar ve hangi şekilde olduklarını kaydediyorlar.   Mevcut koşulları gözönünde bulundurursak, 

öğrencilerin yaratıcılıklarından  memnunuz.  

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Işık ve ses hakkında bilgi edindiğimiz ve dünyamız hakkında yeni bilgiler öğreneceğimiz bir araştırma yapıyoruz.   

Birbirimizle iletişim kurmak için ışık ve ses kullanıyoruz.  Sesler güzel müzik veya tüyler ürperten sirenler gibi 

farklı olabilir.  Işık, resimleri bir televizyon ekranından veya birinin yüzündeki ifadeyi aksedebilir.  Neredeyse sü-

rekli olarak, ışık ve ses, ne düşündüğümüzü, yaptığımızı ve nasıl hissettiğimizi etkiler. 
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Öğrenciler usul/işlem metinlerini yazıyorlar.  Evlerinde bazı ev işlerini tamamladılar örneğin yataklarını düzelttiler,  

öğle yemeklerini hazırladılar.   Bundan sonra yaptıkları işlerin işlemini aktarmak için, önce ihtiyaç oldukları 

malzemeleri  yazdılar ve ondan sonra sıra ile ne yaptıklarını yazdılar.  Öğrenciler ışık ve ses hakkında bir bilgi 

metni okudular.  Bu bilgileri araştırdılar ve karşılaştırdılar ve daha önce bilmedikleri kelimelerin anlamlarını 

öğrendiler.  

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler evlerindeki ışıkların, anahtarların ve lambaların sayımını yaptılar  ve bu verileri çubuklarla ve resim 

grafikleri ile sergilediler.  Ayrıca sayı sıralarını (ardışık sayıları) gözden geçirmek için zaman harcadılar.  Sayma 

becerilerini desteklediği için bu çalışmaların devam edilmesi önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci sınıf öğrecileri ,  ışık ve ses konusunu incelemeye başladılar.  Öğrenciler evlerindeki ışık kaynaklarını 

araştırdıılar ve dışarıdaki seslere  kulak verdiler.    Işık ve ses hakkında sorular hazırladılar.   

Bir kez daha, evdeki çabalarınız için teşekkür ederiz.  Lütfen derse katılımınızı ve günün derslerine eriştiğinizi 

onaylamak için her gün öğretmeninizle iletişime geçmeyi unutmayınız.  

 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okuryazarlıkta olayları sıralamayı ve hikaye oluşturmayı öğreniyoruz.  Öğrenciler getepic.com veb sitesinden 
Squigly hikayesini okuyorlar ve  giriş, gelişme ve sonuç olarak hikayede geçen olayları  aktarıyorlar.  Öğrenciler 
ayrıca dağ hikayesi planlayıcısını kullanarak, karakterlerin özelliklerine bakarak ve duyularını kullanarak 
hikayelerini planlıyorlar.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Matematik dersinde, öğrenciler bölümlemeyi, çarpma hakkındaki kuralları gözden geçiriyorlar ve basit şekillerin 
alanını bulmayı öğreniyorlar.  Öğrenciler ayrıca mathletics.com'dan etkileşimli derslerini tamamladılar.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Bu dönem 'Canlıların çevre ile ilişkileri nasıldır?' konusunu işliyoruz. Öğrenciler arka bahçelerinde bulabilecekleri 
“çılgın 8 adet örnek” canlı ve cansız şeyleri bularak bilgilerini artırıyorlar.  Öğrenciler, çevreye bağlı yaşamlarla 
ilgili sorular hazırlamaya çalıştılar. 
 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okuma dersi  sırasında öğrenciler hem kurgu hem de kurgu olmayan metinlerdeki ana fikri tanımlama becerilerini 

geliştirmeye çalışmaktadırlar.  Birçok kitap öğretmenler tarafından öğrencilere, öğrenciler  tarafından  öğretmen-

lere ve öğrenciler tarafından öğrenciye okunmuştur.  

Bu dönem heceleme üzerinde çalışmalara devam ettik.  Ses okuma bilgisi, çocuklara İngilizce'yi okuma ve hecel-

emeyi öğretme yöntemidir.  Konuşma sesleri ve onları temsil eden imla kalıpları arasındaki ilişkidir. "l" sesinin 6 

farklı ses yazımı olduğunu veya "Z" sesinin 5 farklı ses yazımı olduğunu biliyor muydunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikte öğrenciler kapasite konusu üzerinde çalışmalara devam ettiler ve şimdi Geometri öğrenmeye 

başladık.  Uygulamalı Matematik sırasında, öğrenciler bu dönemin geri kalanı için, açı, 2 ve 3 Boyutlu şekiller, Za-

man ve Yer bilgimizi geliştirecekler.  Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Çarpma ve Bölme konularına da odaklana-

cağız. 'Hızlı Matematik' sırasında öğrencilere  öğrendikleri çarpım taplolarını uygulama fırsatı verilecektir.  

Öğrenci, çarpma tablolarını doldururken, bu sürenin ne kadar  olduğunu ve ne kadar doğru cevap verdiklerine  

bakacaklar.  Öğrenciler öğrenim ilerlemelerini göstermek için sonuçlarını çizeceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  



 

 

 

Çevrimiçi öğrenim, ilgili herkes için oldukça büyük bir deneyim oldu.  DBTİ'ndaki öğrencilerimiz olağanüstü 

öğrencilerdir.  Metinleri okurken, karakterleri görselleştiriyorlar ve metinlerin görsel öğelerini tanımlıyorlar.  

Yazarın, yazılarında beş duyuyunun nasıl kullandığını inceliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik dersi sırasında, bir sayı satırındaki kesirleri belirlemeye ve karşılaştırmaya bakıyoruz.  Öğrenciler, 

düşünme ve problem çözme becerilerine meydan okumak için farklı paydalara sahip olan kesirleri toplayıp 

çıkarmaya çalışıyorlar.  Öğrenciler matematiksel kavramlarda şans ve olasılık anlayışlarını geliştirmek için farklı 

olayların olasılığını karşılaştırma fırsatı bulmuşlardır. 

 

 

 

 

5 ve 6. Sınıf öğrencileri,  enerji kaynaklarını ve bunun dünyamız üzerindeki etkilerini incelemektedirler.  Bugün 

yapılan çalışma şekillerinin gelecekte dünyalarını nasıl etkileyebileceğini araştıracaklar.  Çeşitli enerji biçimlerini 

ve dünyamız üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçlarını öğreneceğiz. 

 

 

 

BEŞ VE ALTINCI SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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