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Sayın Velilerimiz,

Bu kitapçık, TED İstanbul Koleji olarak öğrencilerimizle

birlikte gerçekleştirebileceğiniz yaz tatili önerilerimizden

oluşmaktadır.

İnteraktif önerilerimize ulaşmak için sayfada verilen

linklerden birini seçip kopyalamanız, ardından tarayıcı

sayfasına yapıştırmanız yeterli olacaktır.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, iyi tatiller dileriz.
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1. Ailenizle birlikte sanal turlar yapabileceğiniz çeşitli mekan

önerileri için «DÜNYAYA AÇILAN PENCERE» sayfasına

bakabilirsiniz.(Sayfa 5 ve 6)

2. Tatilde izleyerek güzel vakit geçireceğiniz tiyatro, sinema filmi

önerilerimiz «SEYİRLİK» sayfasında. (Sayfa 7)

3. Kendi oyuncağınızı yapmak nasıl olurdu? Hem de kolay bulunan

malzemelerle… Öyleyse «YAPIMI KOLAY OYUNCAK» sayfasına göz

atın. (Sayfa 8, 9 ve 10)

4. Değişik dijital oyunlar için. «DÜŞÜNME BECERİLERİNİ

DESTEKLEYEN OYUNLAR» sayfasına göz atın. ( Sayfa 11)

5. Enerjinizi atabileceğiniz etkinlikler için «ENERJİK ÇOCUKLAR»

sayfasına bakabilirsiniz. (Sayfa 12)

3

BU KİTAPÇIKTA NELER VAR?



6. Yeni kitaplarla tanışabilir, yeni dergiler keşfedebilirsiniz. (Sayfa

13).

7. Matematiksel becerilerinizi geliştirmeye yönelik alıştırmaları

«İNTERAKTİF MATEMATİK OYUNLARI ve MATEMATİK

ETKİNLİKLERİ ÖNERİLERİMİZ» sayfasında görebilirsiniz. (Sayfa 14-

15).

8. Eğlenceli deneyler yapmaya ne dersiniz? «EĞLENCELİ FEN

BİLİMLERİ DENEYLERİ» sayfasına bakabilirsiniz. (Sayfa 16 ve 17)

9. «MOBİL UYGULAMA ÖNERİLERİMİZ» (Sayfa 18)

10. Matematik ve ince motor becerileri ile ilgili öneriler. ( Sayfa 19)

11. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Önerileri (Sayfa 20-23)

12. İngilizce Öneriler (Sayfa 24-28)
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DÜNYAYA AÇILAN PENCERE

Ailenizle birlikte evinizden ulaşabileceğiniz, sanal tur yapabileceğiniz 

çeşitli mekanların adreslerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu müzelerde 

dikkatinizi çeken unsurları not alabilir, okula döndüğünüzde 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Glazer Children’s Museum

çocuklara evde yapabilecekleri

etkinlik fikirleri veriyor. İsterseniz

elinizin altında bulunan

malzemelerle birçok şey

yapabilirsiniz.

https://glazermuseum.org/experi

ment/shavingcream
Doğanın ve yeşilin önemine

dikkat çekmek için linke tıklayarak

Atatürk Arboretumu’ na sanal

gezi yapabilirsiniz.

https://ataturkarboretumu.ogm.
gov.tr/Uploads/sanal-
tur/homepage.html

https://glazermuseum.org/experiment/shavingcream
https://ataturkarboretumu.ogm.gov.tr/Uploads/sanal-tur/homepage.html
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Arılar ve kelebeklerin ekosisteme katkısında büyük rol oynayan

çiçeklere dikkat çekmek için çocuğunuzla aşağıdaki linke tıklayarak

dünyanın en büyük çiçek bahçesi olan Dubai Miracle Garden’a sanal

gezi yapabilirsiniz.

https://www.p4panorama.com/Gallery.aspx/dubai-miracle-
garden-360-virtual-tour/

7’den 70’e herkese hitap eden

İstanbul Oyuncak Müzesi’ni

aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret

edebilirsiniz.

https://istanbuloyuncakmuz
esi.com/pages/360-tur

https://www.p4panorama.com/Gallery.aspx/dubai-miracle-garden-360-virtual-tour/
https://istanbuloyuncakmuzesi.com/pages/360-tur
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SEYİRLİK
Ailenizle birlikte keyifle izleyebileceğiniz, üzerinde konuşup 

tartışabileceğiniz önerilerimiz var.

FİLM ÖNERİSİ:

“Kuzular Firarda” isimli filmi çeşitli 

uygulamalar ya da web siteleri aracılığıyla 

izleyebilirsiniz.

TİYATRO ÖNERİSİ

Eti Çocuk Tiyatrosu’nun Heidi adlı 

oyununa aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?

v=V4o3dPNHh2M

FİLM ÖNERİSİ:

“Rimolar ve Zimolar Kasabada Barış” 

isimli filmi çeşitli uygulamalar ya da web 

siteleri aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=V4o3dPNHh2M
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YAPIMI KOLAY OYUNCAK

Çevrenizdeki her şey bir oyuncağa dönüştürülebilir. Farklı bir 
gözle bakarsanız her şeyin oyuncak yapmak için 

kullanılabileceğini görürsünüz. 
İhtiyacınız olan tek şey, nesnelere yaratıcı bir gözle 

bakabilmektir. 

ZIPLAYAN KURBAĞA YAPIMI

Malzemeler:

Yeşil elişi kağıdı ya da origami kağıdı, makas, keçeli kalem, tutkal ve bir 

parça tuvalet kağıdı.

Yapım Aşamaları:

1. Kağıdı resimde gördüğünüz şekilde 

katlayarak ve fazlalığını keserek kare 

hale getirin.

2. Kareyi ikiye katlayın ve

resimdeki gibi iki kenarını içe itin.

3. Şimdi ortada iki üçgen var. Kağıdı

yere koyun. Üstteki üçgenin alttaki iki

köşesini üstteki köşeye doğru

katlayın. Üçgenin üzerinde bir eş

kenar dörtgen elde edeceksiniz.
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4. Eşkenar dörtgenin iki yandaki

kenarlarını resimdeki şekilde katlayın.

5. Şimdi iki büyük parçayı da resimde

gösterildiği şekilde katlayın.

6. Doğru katladıysanız kağıdı ters

çevirdiğinizde böyle küçük üçgenler

görünecek .

7. Büyük üçgenin iki kenarını da ortaya doğru, resimde gösterildiği

şekilde katlayın.

8. İki küçük üçgeni resimdeki gibi dışa doğru katlayın.
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NASIL OYNAYACAKSINIZ?

Bu oyun iki ya da daha fazla kişi ile oynanır. Yere başlangıç ve bitiş

çizgileri çizilir. Her oyuncu kurbağasını başlangıç çizgisine yerleştirir.

Başlama işareti verildiğinde oyuncular kurbağalarının orta kısmındaki

kat yerine bastırarak ileriye doğru zıplatır. Kurbağası bitiş çizgisini

geçen ilk oyuncu oyunu kazanır.

9.Resimde gösterilen iki

çizginin üstte

olanından arkaya,

alttakinden öne doğru

katlayarak kurbağayı

bitirin.

10. Tuvalet kağıdından yapılmış iki küçük

topu göz olarak kurbağaya yapıştırın.

Kurbağanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz..
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https://www.lego.com/as
sets/FranchiseSites/Portal
/BitsAndBricks2/v10/depl
oydsd/index.html

https://algodijital.com/

DÜŞÜNME BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN 

OYUNLAR

Bu sayfada eğlenceli oyunlarla

düşünme becerilerinizi geliştirip dijital dünyayı

keşfedebileceğiniz oyun önerilerini görebilirsiniz.

https://www.lego.com/assets/FranchiseSites/Portal/BitsAndBricks2/v10/deploydsd/index.html


ENERJİK ÇOCUKLAR
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https://family.gonoodle.com/

https://www.youtube.com/wat
ch?v=FP0wgVhUC9w

Esneklik kazanmak, kondisyonunu artırmak ve eğlenmek için 

aşağıdaki dans videolarını izleyebilirsiniz. Aile bireylerinizden de 

müziğin melodisiyle uyuşan hareketleri yapmasını, dansınızda size 

eşlik etmesini  isteyebilirsiniz. Enerjisi hiç bitmeyenlere iyi 

eğlenceler.

https://family.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


YAYINEVİ ÖNERİLERİMİZ

Yaş grubuna uygun kitap seçimi için aşağıda yer alan yayınevleri 

listesinden yararlanabilirsiniz.

• Can Çocuk Yayınları

• Doğan Egmont Yayıncılık

• Final Kültür Yayınları

• Kırmızı Kedi Yayınları

• Yapı Kredi Yayınları

• İş Bankası Kültür Yayınları

• Günışığı Yayınları

• Kelime Yayınları

• Beyaz Balina Yayınları

• Elma Yayınevi

BİLİMSEL İÇERİKLİ DERGİ ÖNERİLERİMİZ

Bilim Çocuk 

National Geographic Kids

Atlas Çocuk

Araştırmacı Çocuk

Bilim Çocuk dergilerinin tüm sayıları ücretsiz erişime açıktır. Aşağıdaki 

linkten ulaşabilirsiniz. 

http://bilimcocuk.tubitak.gov.tr/
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http://bilimcocuk.tubitak.gov.tr/


İNTERAKTİF MATEMATİK OYUNLARI 

ÖNERİLERİMİZ
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https://www.education.com/ga
mes/kindergarten/math/

https://www.splashlearn.co
m/math-games-for-
kindergarteners

https://home.oxfordowl.co.
uk/kids-activities/fun-
maths-games-and-activities/

https://www.mathgame
s.com/kindergarten

https://www.education.com/games/kindergarten/math/
https://www.splashlearn.com/math-games-for-kindergarteners
https://home.oxfordowl.co.uk/kids-activities/fun-maths-games-and-activities/
https://www.mathgames.com/kindergarten
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MATEMATİK ETKİNLİKLERİ ÖNERİLERİMİZ

OYNAYABİLECEĞİNİZ EĞİTİCİ OYUNLAR

Katamino

Master Mind Colours

Mindware Pattern Play 

Puzzle Yapımı

Tangramino

Q Bitz Jr

YARARLANABİLECEĞİNİZ ETKİNLİK 

KİTAPLARI 

Curious&Genius 5 Yaş – Bilişsel Beceriler Geliştirme 

Aktiviteleri (A – B – C Seri)

Curious&Genius 6 Yaş – Bilişsel Beceriler Geliştirme 

Aktiviteleri (A – B – C Seri)

Hikayeli Kodlama ( 4 -7 Yaş) 



EĞLENCELİ FEN BİLİMLERİ DENEYLERİ
. 

YILAN ÇEKEN:
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1. Kâğıda bu yılan desenini çizin sonra da kesikli

çizgilerden kesin. Kesikli çizgilerden kestikten

sonra bir ucundan çekerek sarmal bir yılan elde

edin. Bu yılanı sevdiyseniz birden fazla

yapabilirsiniz.

2  Naylon kumaşı cetveli aşağı yukarı doğru 10-12 

kere ovalayın. 

3. Cetveli yavaşça yılanlarınıza

yaklaştırıp uzaklaştırın. Yılanları

dokunmadan havalandırabildiğinizi

gördünüz mü?

NELER Mİ OLUYOR?

Cetveli ovaladığınızda onun üzerine çok çok küçük bazı parçacıklar 

geçer. Bunlara elektron denir. Gözle görünmeyecek kadar küçük 

olan bu parçacıklar durgun elektrik üretir. Kâğıtta elektron eksiği 

vardır. Gereken elektronları alabilmek için cetvele doğru hareket 

eder. 
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EĞLENCELİ FEN BİLİMLERİ DENEYLERİ
. 

ISITMAK:

Donmuş maddelerin oda sıcaklığında bir süre kaldığında buzları 

çözülür. Buna erime denir. Buz da buzluktan çıkarıldıktan kısa bir 

süre sonra erir. Buz her zaman aynı hızla mı erir ?

Haydi deneyelim!

Kahve kupalarınızdan birini pamukla

sarın. İsterseniz ikisinin üzerine de yüz

resmi çizebilirsiniz.

İki kupaya da birer buz parçası atın.

Streçle ağızlarını kapatın. Kupaları aynı

odada bırakın.

Bir süre gözlemleyin. Acaba hangi

kupanın içindeki buz önce eriyecek?

NELER Mİ OLUYOR?

Pamukla kaplanmayan kupadaki buz önce eriyor. Çünkü odanın 

ısısı hemen kupanın içine giriyor. Öteki buz kalıbı ise daha uzun 

süre donmuş kalıyor. Çünkü ısı pamuktan o kadar hızlı geçemiyor. 



MOBİL UYGULAMA ÖNERİLERİMİZ
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STACK THE COUNTRIES 

Çocuklar için coğrafya ve harita bilgilerini geliştirecek eğitici bir

uygulama olan Stack the Countries, iOS ve Android uygulama

mağazalarında küçük kaşiflerin yeni yerler keşfetmesine

yardımcı oluyor. Ülkenin başkenti, komşuları, bayrağı, resmi dili,

büyük şehirleri, kıtası, sınır komşuları gibi daha birçok bilgiyi

eğlenceli bir şekilde onlara öğretiyor.

Bilimsel ve eğlenceli egzersiz/ oyunlarla çocuklar için geliştirici 

aktiviteler içeren bir Mentalup uygulamasını denemek için 

aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.mentalup.net/samples/game-

v2/game11?referrer=rootpage-zeka-oyunlari&page=desktop

Sudoku With Pictures Lite” adlı aplikasyonu 

indirebilir eğlenceli ve geliştirici çalışmalar 

yapabilirsiniz.

https://www.mentalup.net/samples/game-v2/game11?referrer=rootpage-zeka-oyunlari&page=desktop


❖ https://www.okuloncesitr.net/

Çizelim, Boyayalım
Öğrencilerin çizimler yapması için eğlenceli bir site.

https://www.youtube.com/channel/UCOjoq-
w27OVybO8qgVdy2FQ
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Matematik, ince motor ve sanat aktivitelerinden 
yararlanabileceğiniz keyifli bir site.

Simetri, fark bulma, örüntü, sıralama, labirent, çizgi vb. 
çalışma sayfalarının çıktısı alınıp kullanılabilirsiniz.

❖ https://www.evimin

altintopu.com/4-12-

yas-cocuklar-icin-

oyunlar/

https://www.okuloncesitr.net/
https://www.youtube.com/channel/UCOjoq-w27OVybO8qgVdy2FQ
https://www.eviminaltintopu.com/4-12-yas-cocuklar-icin-oyunlar/


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ
YAZ TATİLİ ETKİNLİK ÖNERİLERİ

YOGA AKTİVİTELERİ
https://www.youtube.com/watch?v=LgJ2z1Pt7vg

https://www.youtube.com/watch?v=ArOzn2dtDdA
https://www.youtube.com/watch?v=Rzw-Oir8UPw
https://www.youtube.com/watch?v=2aje33UPixE
https://www.youtube.com/watch?v=TY8xx7c6_z0

https://www.youtube.com/watch?v=iWowDC3x0hE
https://www.youtube.com/watch?v=U9Q6FKF12Qs

https://www.youtube.com/watch?v=Rzw-Oir8UPw&t=16s
ÇOCUK EGZERSİZLERİ

https://www.youtube.com/watch?v=N5gX--B1jIc
https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk
https://www.youtube.com/watch?v=jsqxooa-X-c

https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=TgJI5HM4ITE
https://www.youtube.com/watch?v=ol7vF6dJsh8
https://www.youtube.com/watch?v=skSbg1IGup8
https://www.youtube.com/watch?v=pizI7eNVSg8

JUST DANCE
https://www.youtube.com/watch?v=IxF0iayJR-s

https://www.youtube.com/watch?v=52pdktAMDe4
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=ERbdjlvg6dg

https://www.youtube.com/watch?v=ayWUcybFbeI
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w

https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM
https://www.youtube.com/watch?v=p7yYiLEus7w
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https://www.youtube.com/watch?v=LgJ2z1Pt7vg
https://www.youtube.com/watch?v=ArOzn2dtDdA
https://www.youtube.com/watch?v=Rzw-Oir8UPw
https://www.youtube.com/watch?v=2aje33UPixE
https://www.youtube.com/watch?v=TY8xx7c6_z0
https://www.youtube.com/watch?v=iWowDC3x0hE
https://www.youtube.com/watch?v=U9Q6FKF12Qs
https://www.youtube.com/watch?v=Rzw-Oir8UPw&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=N5gX--B1jIc
https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk
https://www.youtube.com/watch?v=jsqxooa-X-c
https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=TgJI5HM4ITE
https://www.youtube.com/watch?v=ol7vF6dJsh8
https://www.youtube.com/watch?v=skSbg1IGup8
https://www.youtube.com/watch?v=pizI7eNVSg8
https://www.youtube.com/watch?v=IxF0iayJR-s
https://www.youtube.com/watch?v=52pdktAMDe4
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=ERbdjlvg6dg
https://www.youtube.com/watch?v=ayWUcybFbeI
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w
https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM
https://www.youtube.com/watch?v=p7yYiLEus7w


21

BİR YETİŞKİNDEN DESTEK ALARAK 

SANA BU KİTAPLARI OKUMASINI İSTEYEBİLİRSİN

NOT: Sporun hayatımızda ki yeri ve önemini anlatan iki
güzel kitap. Keyifli okumalar dilerim.

EĞİTSEL OYUN AKTİVİTESİ

OYUNUN ADI: BEŞ TAŞ

MALZEMELER: 5 adet çakıl taşı

OYUN NASIL OYNANIR?

https://www.youtube.com/watch?v=g

TYMs_sB4kY

OYUNUN ADI: ÇİVİLİ 
LANGIRT

MALZEMELER: 22 adet çivi

1 adet tahta levha

10 krş para

NOT: Aile bireyleriniz ile oynayacağınız ve her şeyden önemlisi 
kendi tasarlayacağınız iki güzel oyun. İyi eğlenceler…

https://www.youtube.com/watch?v=gTYMs_sB4kY
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HER GÜNE YENİ BİR HAREKETLE BAŞLAMAK 
İSTER MİSİN?

 

 

 

• Uyandığında bir hareket seç ve güne o hareketle başla, güç 
sende artık 😊

UNUTMA! Uçamazsan koş. Koşamazsan yürü. Yürüyemezsen 
emekle. Ama ne yaparsan yap ilerlemeye devam et. ☺
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GÜNLÜK AKTİVİTE TABLOSU

NOT: Her gün yaptığın bir aktivite için tabloya bir tik atabilir 
ya da bir çıkartma yapıştırabilirsin.

• Seçtiğin aktivite en az 30 dk aktif olarak yapılmalı,
• Hafta da en az 3 aktivite tamamlanmalı,
• Aktiviteler esnasında sıvı tüketimi unutulmamalı,
• Beslenme alışkanlıklarında ki tercihin; sağlıklı gıdalar ve 

atıştırmalıklar olmalı 😊

Yaptığın her aktivite için bir madalya toplamaya ne dersin?

• Haftada 2 gün 30 dk egzersiz yaptıysan,

• Haftada 3 gün 30 dk egzersiz ve bir eğitsel

oyun oynadıysan,

• Haftada 4 gün ve 30 dk egzersiz, aktivite 
ve bir eğitsel oyun oynadıysan,
TEBRİKLER, BİR MADALYA KAZANDIN…

DAMLA AVCU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
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We had such a wonderful time learning with everyone 
this school year. While you are enjoying your summer 

holiday, please use this resource of online activities for 
your children. 

Have a fun and healthy summer holiday! 

English Summer 

Resources Guide
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Deedy The Rooster Who Would Not Be Quiet, by Carmen Agra.

Click Clack Surprise! by: Doreen Cronin.

How Many Stars in the Sky? By Lenny Hort.

Life on Mars, by Jon Agee.

The Book With No Pictures, by B.J. Novak.

Alma and How She Got Her Name, by Juana Martinez-Neal.

Extra Yarn, by Mac Barnett and Jon Klassen.

I’m Brave, by Kate Mcmullan and Jim Mcmullan.

Summer Days and Nights, by Wong Herbert Yee.

Miss Rumphius, by Barbara Cooney.

Phonics Readers:

Bob Books Series (set 1), by Bobby Lynn Maslen.

Usborne Very First Readers, by Mairi Mackinnon.

Itty Bitty Phonics Readers (series), by Rozanne Lanczak Williams.

Sight Word Readers(set), by Linda Ward Beech. 

English Book List
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10 Interesting Insects – facts about bugs for kids

San Diego Zoo Kids – videos, games, virtual trips to the San
Diego Zoo

Humans Life Cycle – video about the life cycle

Butterfly Life Cycle – a game to help remember the butterfly
life cycle

Minibeast Adventure Caterpillars – video about caterpillars

Children Learn about the Butterfly – video about butterflies

Shadow Animals – learn how to make shadow animals with your
hands

How to Teach Basics of Gardening to Kids – introduce
gardening to your child

English Singsong – revising English vocabulary and phonics

Bri Reads – stories, drawings, and crafts in English

Smile and Learn – English – uses stories, songs, and games to 
boost learning 

Appuseries English – English songs, rhymes

https://www.youtube.com/watch?v=uiqDniB8T6A
https://kids.sandiegozoo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SdprpVCIhu0
http://www.sheppardsoftware.com/scienceforkids/life_cycle/butterfly_lifecycle.htm
https://www.youtube.com/watch?v=a75Jqde8k1I
https://www.youtube.com/watch?v=FUEeu4moxzM
https://www.youtube.com/watch?v=Uv-MdaBfk8U
https://www.youtube.com/watch?v=ecty4bj6d6o
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCUcCuqQXE_PLpLs68wULXCw
https://www.youtube.com/channel/UCxoDMG0tvaYO5Xobvtqw5nw
https://www.youtube.com/channel/UCs7on9W7SIbyO4f-Pb7lgbg
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The Singing Walrus – English Songs for Kids –animated songs
in English to sing and dance to

Jack Hartman Kids Music Channel – dance and sing along video

Bounce Patrol – many kids songs with actors dancing and
singing

Super Simple Songs – animated songs and dances

PBS Kids Peg’s Pizza Palace – make a pizza using math and 
English 

Bug Builder – make a special bug for your online garden

Sort the Bugs – categorizing game with bugs

Animals and their Babies – game about different animals and 
their babies 

Color the Shape – math focused geometry game

https://www.youtube.com/channel/UCe1VpF4wS_kdcjyTRSXBcnQ
https://www.youtube.com/channel/UCVcQH8A634mauPrGbWs7QlQ
https://www.youtube.com/channel/UC56cowXhoqRWHeqfSJkIQaA
https://www.youtube.com/channel/UCLsooMJoIpl_7ux2jvdPB-Q
https://pbskids.org/peg/games/pizza-place
https://www.pestworldforkids.org/games/bugbuilder/index.html
https://www.pestworldforkids.org/games/sortthebug/index.html
https://www.turtlediary.com/game/animal-babies.html
https://www.turtlediary.com/game/color-shapes.html
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Super Simple Draw! – videos showing how to draw

Easy Kids Drawings – videos showing how to draw

Anna Dare Art for Kids! – TED Istanbul Koleji art teacher Ms. 
Anna’s art channel

Summer Coloring Pages – printable coloring pages

The Very Impatient Caterpillar by Ross Buarach – a funny story 
about a caterpillar 

When I Grow Up by Andrew Daddo & Jonathan Bentley – story 
about growing up 

Someday – a mother explain to her child about life and growing 
up

Ten Magic Butterflies – read aloud picture book

Brightly Storytime – many stories read aloud in English

Caterpillar Shoes – rhyming bedtime story

A Tale of Two Frogs – animated story 

Frog on a Log – read along story

https://www.youtube.com/channel/UC4ltLpkV8sP6nuu8mxcf7Aw
https://www.youtube.com/channel/UC39j1-_emTMedrUgH-Z7LEA
https://www.youtube.com/channel/UCSFPm2FWoWWeBo114ibGBZQ
https://www.bestcoloringpagesforkids.com/free-printable-summer-coloring-pages-kids.html
https://www.youtube.com/watch?v=h0meslYrZKk
https://www.youtube.com/watch?v=OE3OPA-VFM0
https://www.youtube.com/watch?v=Vgl7LTUKXyU
https://www.youtube.com/watch?v=kBi_RoXKVo0
https://www.youtube.com/channel/UCvQagFNHMrGgQpYunk4rHXg
https://www.youtube.com/watch?v=tYa6OLQHrEc
https://www.youtube.com/watch?v=NP7TDxP0_Zw
https://www.youtube.com/watch?v=Q22HH2DpAPI

