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Değerli Velimiz, 

Homer, animasyonlar ve vurgulanan metinler ile öğrencilerin okuma, dinleme ve anlama 

becerilerini desteklerken kelime haznelerini geliştirmeyi hedefleyen bir öğrenme platformudur. 

Kaynağımız 1.000’den fazla animasyonlu e-kitap, etkileşimli aktivite, şarkı ve oyunla hareketli ve 

ilgi çekici dersler içerir. 

Homer, çocukların ilgisini çekerek onları okumaya motive etmek üzere geliştirilmiştir. Temel 

okuma becerilerine odaklanan aktiviteler farklı okuma becerilerine sahip öğrenciler için dinleme, 

okuma ve etkileşimli yazma aktiviteleri sunar. 

Homer platformunun kullanılabilmesi için internet bağlantısı gerekmektedir. Kaynağa tablet ve 

telefon gibi akıllı cihazlar üzerinden ücretsiz uygulamasını indirerek her an her yerde erişim 

sağlayabilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra “I have an account” butonuna tıkladıktan sonra, 

size sağlanan hesap bilgileriyle giriş yapabilirsiniz. 

 

Öğrencilerimiz giriş yaptıktan sonra direkt olarak ana sayfalarında “Reading”, “Math”, 

“Games”, “Practice”, “Stories”, “Creativity”, ve “Songs” olmak üzere 7 farklı kategori ile 

karşılaşıyor olacaklar. 

Reading 

Bu kategori, öğrencilerimizin harfleri öğrenebileceği, 

öğrendiği harflerin çizim pratiğini yaparak motor 

becerilerini geliştirebileceği bir bölümdür. 

Math 

Matematik kategorisinde öğrencilerimiz, yaşlarına 

uygun şekilde matematik konularını içeren hikayeler 

ve interaktif aktiviteler bulabilirler. 
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Platformun doğru ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla okulunuzun öğretmenleri ile çalışma 

ve eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecektir. 

Başarılı ve sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı dileğiyle, 

 

Globed Ekibi 

Games 

Oyunlar kategorisinde öğrencilerimiz öğrendikleri 

ses, harf, kelime ve kavramlar doğrultusunda hafıza 

oyunları ve yap-boz gibi etkileşimli aktivitelere 

ulaşabilirler. 

Practice 

Bu kategoride ise öğrencilerimiz İngilizce 

öğreniminde sıklıkla karşılaşacakları kelimelere 

maruz kalarak temel kelime çalışmaları yapabilirler. 

Stories 

“Stories” bölümünde öğrencilerimiz okuma 

becerilerini geliştirebilmek için farklı tür ve temalarda 

masallar, halk öyküleri ve hikayelere erişim 

sağlayabileceklerdir. 

Creativity 

Bu kategoride öğrencilerimiz serbest olarak çizim ve 

resim aktiviteleri yapabilirler.  

Sağ tarafta bulunan çizim araçları ile hayal güçlerini 

resmedebilirler. 

Songs 

Bu bölümde öğrencilerimiz yaş gruplarına hitap 

eden, “Twinkle Twinkle Little Star”, “Singin’ the 

Alphabet”, “Itsy Bitsy Spider”, ve “Humpty Dumpty” 

gibi bilinen şarkılara ve tekerlemelere erişim 

sağlayabilirler.   
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