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ETKİNLİK ADI: Avrupa’da Yeni Yıl Kartları 

 

UYGULANMA TARİHİ: 25.11-18.12.2019 

 

PROJE HAKKINDA: 

Bu projede 7-9 yaşları arasındaki öğrenciler birbirlerinden el yapımı yılbaşı kartları gönderecekler. 

"Sıradan" posta servisini birbirimize göndermek için kullanacağız. Noel Kartları her sınıf tarafından 

toplanacak ve bir Avrupa haritasında sunulacaktır. 

 

HEDEFLER: 

Öğrenciler yaratıcı becerilerini kendi Noel Kartlarını üretmek için kullanacaklar. 

İngilizce pratiği yapacaklar ve aynı zamanda farklı bir Avrupa dili duyma şansı bulacaklar. Avrupa 

coğrafyası ile ilgili bilgilerini geliştirecekler. 

 

ÇALIŞMA SÜRECİ :  

Buradaki fikir onu basit tutmak ama yine de TwinSpace'i kullanmaktır, böylece yeni başlayanlar için 

"eTwinners" bir projenin nasıl kurulabileceğini öğrenir. 

TwinSpace'te sunulacak üç aktivitemiz olmasını planlıyoruz: 

 

1. Merry Christmas'ı İngilizce ve kendi dilinizde (video veya ses) söyleyerek. Sınıf odalarının Avrupa'da 

nasıl göründüğünü göstermek. 

 

2. Noel Kartları Üretin - işlem sırasında kartları yaparak fotoğrafları veya videoları TwinSpace'e yerleştirin. 

 

3. Teşekkürler! - Biz video veya ses ile teşekkür selamlarını göndereceğiz. "Avrupa Noel Kartı" 

haritalarımızın nasıl göründüğünü göstereceğiz. 

 

Tüm öğrenciler en az bir ChristmasCard ve ingilizce ve her biri için bir anadil selamı hazırlayarak aktif 

olacaklar. Kartlar normal posta servisi tarafından gönderilir. Öğrenciler selamları kaydederek ve aynı 

zamanda diğer çocukların selamlarını dinleme şansı bulduğunda aktif olacaklardır. 

 

Ekipler, videopostcard gibi son bir ürün yapacak ve onu e-posta alanına yükleyecek 

TwinSpace bizim başlıca iletişim aracımız olacak 

 

BEKLENEN SONUÇLAR: 

Tüm öğrenciler Noel selamlarını İngilizce olarak nasıl göndereceklerini ve diğer Avrupa dillerinde de 

selamları öğrenme imkanı bulacaklar. 

Noel Kartını nasıl yapacaklarını bilecekler. 

Avrupa'nın büyük olduğu hissine kapılacaklar ama birçok yönden birbirimize "yakınız". 

Her aktivitenin sonucunu göstermek için TwinSpace'i kullanacağız. 
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PROJEYE ORTAK ÜLKELER:  

 

Yunanistan, İsveç, Hollanda, Ukrayna, İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Sırbistan, Gürcistan, 

Litvanya, Finlandiya, Çekya, Danimarka, Slovenya, Hırvatistan, Polonya, Romanya, Malta, Türkiye, 

Ermenistan, Slovakya 

 

Projeye toplam 23 okul katılmaktadır. 

 

 

YAŞ ARALIĞI : 7 - 9 

 

 

 

 

 


