
 TED İZMİR KOLEJİ 06.11.2021

Anaokulu ve İlkokul  / Kindergarten & Primary School �1

10 Kasım 

10 Kasım sabahı 
gerçekleştireceğimiz "Atamıza 
Saygı Geçişi" için, 
öğrencilerimizin sabah okula 
gelirken yanlarında bir dal taze 
çiçek getirmelerini rica ederiz. 
Desteğiniz için çok teşekkürler.    

November 10 

We will have a parade of respect 
on Ataturk Day next Wednesday. 
We kindly ask our students to 
bring to school a small bouquet 
of fresh flowers that morning. 
Thank you for your support. 

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

Rengarenk Kostümlerle, 
Rengarenk Bir Gün!  
3 Kasım TED İzmir Kostüm gününde öğrencilerimiz okula 
rengarenk kostümleriyle geldiler. Kimi masal kahramanlarından, 
kimi kendi hayal güçlerinden yola çıkarak seçtikleri ya da 
tasarladıkları kostümleriyle çocuklarımız, okulda rangarenk bir 
görüntü oluşturdular. Sabah okul bahçesinde yaptıkları geçişle 
kostümlerini birbirleriyle paylaşan öğrencilerimiz, öğleden sonra 
İngilizce Bölümü'müzün hazırladığı eğlenceli etkinliklere katıldılar.  

A Day Full of Colors 

Students showed up in many different costumes for the November 
3rd TED Izmir Costume Day. Some were inspired by their favorite 
characters, whereas some designed their own costumes. In the 
morning children walked on the catwalk and after lunch they had 
fun playing games organized by the English team.     
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Sanat Akademisi Tanıtımı 

5 Kasım Cuma günü, TED Izmir Sanat Akademisi 
ekibi, ilkokul öğrencilerimiz için bir sunum 
gerçekleştirdi. Öğrencilerimize farklı enstrumanları ve 
bale-dans programını tanıtan sanatçılar, sonrasında 
minik bir konserle çocuklarımızı coşturdu.  

Art Academy Demo 

Trainers from TED Izmir Art Academy introduced their 
instrument and dance program to our Primary school  
students on Friday. Following the introduction they 
performed a brief concert where children had fun.    

İlkokul Okul Meclisi İlk Toplantısını 
Yaptı 

İlkokul Okul Meclisi, şube temsilcilerinin katılımıyla, Salı 
günü ilk toplantısını gerçekleştirdi. Temsilciler, okullarında 
görmek istedikleri yeniliklere dair çok verimli bir tartışma 
yaptılar. Meclisimizin  önerilerini görmek için 
sabırsızlanıyoruz.  

Primary School Student Council Holds Their First 
Meeting 

Representatives from all primary school classes convened 
on Tuesday for their first meeting. It was a very productive 
meeting with many bright suggestions from the reps. We 
can not wait to see the results.   

Birinci Sınıflarımızın Okuma-Yazma Serüvenleri 

1. sınıflarımız, ikinci ses grubu "omutüy" ün sonuna doğru seslerden 
hecelere, hecelerden kelimelere, kelimelerden cümlelere bir yolculuğa 
çıktılar.  Öğrencilerimiz beyaz tişörtlerini, kendi seçtikleri cümleler ve 
resimleriyle renklendirdiler.   

1st Graders' Literacy Journey 

Our 1st grade students are bout to finish their second group of sounds in 
Turkish. On Friday, children had so much fun writing on white t-shirts a 
selection of sentences.  
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K1 - Çınar Ağacı 

En miniklerimiz; daha önce öğrendikleri daire ve 
yeni öğrenmeye başladıkları kare şekillerini 
kullanarak ve bunlara renkler konusunu da dahil 
ederek "Ben kimim?" ünitesine giriş yaptılar.  

Our youngest group started their unit on "Who am 
I?" by including the shapes of square, circle and 
colors to their activities.  

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Sonbahar mevsimi gözlemleri kapsamında Limon Ağacı grubumuz, plastik poşet, pipet ve 
renkli peçeteleri kullanarak bir rüzgar çalışması yaptılar.  

As part of our Autumn observation, the children created a wind activity using a ziplock 
bag, a straw, and blue and green tissue paper. 

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 gruplarimiz, 8. hafta çalışmaları kapsamında, insan 
yüzünün bölümlerini öğrendiler. Çocuklarımız etkinlik 
kitaplarındaki sayfaları tamamladılar ve şablonları 
kullanarak yeni yüzler yarattılar, yüzlerimizdeki 
farklılıkları gözlemlediler.    

During our 8th week in K3 classes, we learned different 
parts of the face through games, activities and songs. 
We did some listen-and-do pages in our activity books 
and drew new faces using stencils and focused on 
differences in our features.
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 sınıflarımızla, seslerde farkındalık çalışmalarına devam ediyoruz. Bu hafta, 1. grup 
seslerinden olan İ ve N seslerini tanıdık.  Zımparalı ses kartlarına dokunarak sesleri 
hissettik. Aynı sesle başlayan kelimeler türettik. Sesleri pekiştirmek için seslere ait 
şarkılar dinledik.  " Sesler Adası " kitaplarımızın sayfalarında bulunan İ ve N seslerini 
kelimelerin başında - içinde- sonunda buldurarak çalışmalarımızı dikkatle tamamladık.  

This week we were introduced to our five senses — seeing, hearing, smelling, tasting, 
and touching. We played fun games to explore our senses. In one of the games that we 
loved the most, we rolled our gigantic dice and counted our steps to land on whatever 
number was shown. On the flash cards we could see the different body parts that we 
sense with. Eyes, ears, nose, mouth, and the whole body. We then said one sentence 
about how we sense the world with that organ. We had so much fun and learned much 
more. It was another great week. 

Bu hafta fun with science dersimizde,  sütün üzerinde 
renkleri dans ettirdik. Önce istediğimiz iki rengi seçtik. 
Deterjanlı çubukları batırdığımızda neden renkler 
hareket etti hep birlikte deneyimleyerek öğrendik. 
Yağları parçalayan deterjanın mutfaktaki kullanım 
amacını anladık. Daha sonra karışan renklerin farklı 
renklere dönüştüğünü gözlemledik ve biz bu 
deneyden çok keyif aldık.  

During our fun with science hour, we played with colors 
and milk. we put milk in some oil and chose colors to 
dance on the milk. That made children realize how 
washing liquid helped clean oil. It was a fun experiment.  
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