Pumkin Online English Learning for Children
Öğretmen ve Veli Kullanım Kılavuzu

Pumkin Online English Programında öğretmenler ve veliler için Rapor bölümü hazırlanmıştır.
Bu bölümde veliler:
1. Öğrencinin hangi bölümleri tamamladığını
2. Bölümleri tamamlarken alması gereken yıldızları alıp almadığını görebilmektedirler.
3. Öğrenciye her dersten sonra bulunan bölümden telaffuz çalışması yaptırabilmektedirler. Telaffuz
çalışması Programın en önemli kısımlarından biridir. Program bilimsel bir çalışma olup, bir kelime
değişik aktivitelerde öğrenci tarafından en az 5-10 defa görülmekte, duyulmakta, kullanılmakta ve bu
sayede kalıcı altyapı oluşmaktadır. Anne Babalar her ders sonunda veya birkaç ders birleştirerek telaffuz
çalışması yaptırarak son noktayı koymakta, öğrenilmesi gereken hedef kelime veya kalıp cümlelerin
öğrenildiğinden emin olmaktadırlar. Bu çalışma çocukların motivasyonunu da arttırmaktadır.
4. Worksheet’leri indirerek veya döktürerek ilave çalışma yaptırabilmektedirler.

Günlük rapora ulaşmak için aşağıda işaretli bulunan “Günlük Raporlar”, aylık rapora ulaşmak için
“Takvim görünüşü” tıklayın.

Aylık Rapor Bölümü:

Yukarıda bulunan aylara tıklanarak istenen ay seçilmektedir. Yukarıda Birinci ayın (Month1)
raporunu görmektesiniz. İşaretli bulunan birinci Hafta (Week1) Beşinci güne (Day5) bakarsak,
dersin tamamlandığını, ancak alınması gereken bir yıldız daha olduğunu görmekteyiz. Bunun için
işaretine tıklandığında o dersin worksheet’ine
dersin bir daha yapılmasında yarar vardır.
ulaşılmaktadır. Hayvan resmine tıklandığında o günün “Günlük Rapor” una ve telaffuz çalışma
bölümüne ulaşılmaktdır.

Günlük rapordan Aylık rapora geçiş:

Yukarıdaki okları kullanarak günler arasında geçiş yapabilir, aylık rapora geçmek için takvime
tıklayabilirsiniz.

Günlük Rapor Bölümü:

1

4

2

3

Günlük Rapor bölümü 4 bölümden oluşmaktadır:
1.
Bu bölüm çocuğunun gelişimini ve tamamladığı aktiviteleri göstermektedir. Tamamlanan
aktiviteler yeşil olarak tiklenmiştir.
2.
Bu bölüm öğrencinin aktiviteleri tamamlarken alması gereken yıldızları göstermektedir.
Dersin başarılı bir şekilde tamamlanması için tüm yıldızlar koyu renk olması
gerekmektedir, değil ise dersin tekrarında yarar vardır.
3.

Bu bölümde her dersin sonunda bulunan worksheet’i indirebilir veya döktürerek ilave
çalışmalar yapılabilir.
4.

Bu bölümde öğrenciye telaffuz çalışması yaptırılmaktadır.

Telaffuz çalışması:
Telaffuz çalışması Pumkin Online English platformunun en önemli bölümlerinden biridir. Bir
ders içinde ortalama 25-50 adet kelime veya kalıp cümle bulunabilir. Ancak bunlar arasında
sadece 5-7 adedi kalıcı olarak öğrenilmesi hedeflenmektedir. Bu kelimelerle ilgili son bir
telaffuz çalışması yapılması çok önemlidir. Diğerleri bir sonraki bölümlerde bir daha yer
alacak ve ancak öğrenci tarafından en az 7-10 defa daha bir aktivite içinde görüldükten
(kullanıldıktan, telaffuz edildikten, yazıldıktan veya okunduktan) sonra hedef haline
geleceklerdir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bir kelimeyi telaffuz ve anlamıyla
birlikte kalıcı olarak öğrenmek ve cümle içinde kullanabilmek için, o kelime ile ilgili en az 10
defa değişik yapı içinde alıştırma yapılmış olması gerekmektedir.
Telaffuz çalışması dersin sonunda bulunan Student Worksheet Answers bölümünde yer
almaktadır. Bu bölüme günlük rapor bölümünden ulaşılabileceği gibi, aylık rapor bölümünden
de ulaşmak mümkün.Telaffuz çalışması her ders sonunda yapılabileceği gibi, aylık rapor
bölümünden toplu olarak da yapılabilir. Telaffuz çalışmasını öğrenci kendisi yapabilir. Ancak
bizim önerimiz, çocuklarının gelişimini görmeleri ve gözlemleyebilmeleri için, veliler
tarafından yaptırılmasıdır. Ayrıca, velilerin telaffuzun doğruluğu konusunda yorumda
bulunması, takdir etmesi, öğrencinin motivasyonunu bir kat daha arttıracaktır.
Not: Bu çalışmayı yaptırmak için anne-babaların İngilizce bilmelerine gerek yoktur.
1.

tıklayın.

Açılan

sayfada

resimler bulunmaktadır.

2. Resimlerden birini seçin ve tıklayın. Resim büyüyecek ve ne olduğunu duyacaksınız.
3. Öğrenciden duyduğunu aynı şekilde telaffuz etmesini bekleyin.
4. En az 4 defa alıştırmayı tekrarlayın.
Teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz,
Pumkin Online Destek ekibi

