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Yağmurlu Günler  

Hava koşulları çok olumsuz 
olmadığı sürece 
öğrencilerimizin ders aralarında 
bahçeye çıkmalarını 
önemsiyoruz.  

Yağmurlu günlerde 
öğrencilerimizin su geçirmez 
bot ve montla okula gelmelerine 
destek olduğunuz için şimdiden 
teşekkür ederiz.  

RAINY DAYS  

It is important that our students 
get to go outside during break 
times between lessons. Unless it 
it too stormy.  

Thank you in advance for 
helping students come to school 
in their raincoats and wellies on 
rainy days.  

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

4. Sınıf Veli-Öğretmen Görüşmeleri 

4. Sınıf velilerimizi; Sınıf  ve İngilizce öğretmenleriyle yüz yüze 
görüşme fırsatı bulacağı toplantılar için 11 Aralık Cumartesi 
günü okula davet ediyoruz. Velilerimizin bireysel randevu 
saatleri kendilerine iletilecektir.  

4TH GRADE PARENT-TEACHER CONFERENCES  

Parents of our 4th grade students are invited to school on 
Saturday Dec.11 for one to  one  meetings with Homeroom and 
English teachers. Individual appointment times will be sent to 
parents. 

Tüm Diğer Veli Görüşmeleri 

Sınıf , İngilizce ve / veya branş öğretmenlerimizle görüşmek 
isteyen tüm Anaokulu ve İlkokul velilerimiz, K12.net üzerinden 
ilgili öğretmenlerimizden randevu alabilirler.   

FOR ALL OTHER GRADE LEVELS,   

Parents can schedule appointments with their child's 
homeroom, English and/or branch teachers over the K12 
platform.  

http://K12.net
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K1 - Çınar Ağacı 

Çınar Ağacı grubumuz bu hafta kış mevsimi ile tanıştı. Kış mevsiminin  
onlara hissettirdikleri ile ilgili sohbet ettikten sonra miniklerimiz duyusal 
etkinlik olarak kar oluşturdular. 

K1 group started their winter theme. Following a discussion about how 
winter made them feel, the young ones created snow.   

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Sonbahar temasını bitirirken, ağaçların nasıl renk 
değiştirdiğini, hava durumundaki değişiklikleri hatırladık. 
Ağaçların yapraklarının aldığı renk değişikliklerini 
düşünerek acaba bizim sınıf ismimizin ağacı da sonbahar 
mevsiminde farklılaşmış mıdır diye düşünerek 
çocuklarımıza okulumuzda limon ağacı nerededir diye 
sorduk ve verilen cevapları not ettik. Ardından okulda alan 
gezisine çıkarak limon ağacımızı aradık, bulduk ve 
büyüteçlerimiz ile limon ağacımız sonbaharda bir 
değişikliğe uğramış mı kontrol ettik. Sınıfa 
döndüğümüzde gözlemlerimizi konuştuk ve resmettik. 

As it was time to wrap up the autumn theme, we revisited 
the changes that came with autumn. Wondering if lemon 
trees which give our class its name, had changed in any 
way and went on a school tour to find it out.  We used our 
magnifiers to note down the changes and illustrated them.  
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 sınıfları bu hafta 1'den 20'ye kadar ritmik sayı 
sayma çalışması yaparak; 10'arlı ve 5'erli sayma 
çalışmasını şarkı söyleme yöntemi ile öğrenmeye 
başladı. Öğrencileriniz; "10" sayısını hissederek ve 
somutlaştırarak, sınıflarında bulunan akıllı tahtaları  
kullanarak çizdi. Çalışma sayfalarındaki "10" sayılarını 
tamamlayan öğrencilerimiz öğrendikleri bilgiyi kağıt 
üstüne aktardı. 

K3 groups started skip counting with numbers from 1 
to 20 this week. Using songs they practiced counting 
by 10s and 5s. We used the smart boards to practice 
how number 10 was drawn and completed our 
activity pages. 

K3 sınıflarımız İngilizce etkinliklerinde sağlıklı 
alışkanlıkların yanısıra 'A' sesine geçiş yaptılar. A 
sesiyle başlayan sözcüklere pekçok örnek veren 
öğrencilerimiz, bu sesi boyayıp süsleyerek fonik 
kitaplarına eklediler.  

This week was a fun packed one full of learning. As 
well as learning about different healthy habits and 
what a healthy daily routine consists of, we were 
introduced to and learnt all about the letter 'A'. We 
can now identify the letter ‘A’, use the sound /A/ and 
provide many examples of words starting with the 
letter 'A'. We coloured in and decorated a letter A 
with ants and added it to our phonics book.    

Sağlıklı Olalım ünite başlığı adı altında,  “sağlıklı ve 
sağlıksız yiyecekler “ hakkında sohbet ettik. 
Öğrencilerimize, "Sağlıklı olmak hakkında ne 
biliyorsunuz, ne öğrenmek istiyorsunuz?" sorularını 
yönelterek, cevaplamalarına fırsat tanıdık.  Gün 
içerisinde yeterli miktarda tüketmemiz gereken besin 
gruplarını besin piramidi üzerinde gösterdik. 
Öğrencilerimizi gruplara ayırarak büyük kağıtlarımız 
üzerinde, öğrendiğimiz sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri 
çizerek ifade ettik. Çizimlerimizi birbirimize anlatırken 
sağlıklı, sağlıksız yiyecekleri bir kez daha farkına 
varmış olduk. 

K3 groups final focus this week was healthy diet. 
Students asked and answered questions about 
staying healthy and a balanced diet. They grouped 
food on the food pyramid and explored how much of 
which food group they should have daily. 
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Permakültür 

Permakültür çalışmalarında K3 gruplarımız diktikleri 
bitkilerin sorumluluğunu üstlenerek, bitkilerini 
suladılar. "Bitki dikiminde verilen ilk suyun ne 
olduğunu?" "Bitkilere ne kadar ve nasıl su verilmesi 
gerektiğini" deneyimleyerek öğrendiler.  

Limon ağacı sınıfımızı permakültür dersinde ise  
"Mantarlar" konusunu işledi. "Mantar nedir? 
Nerelerde bulunur?" sorularını cevapladı. 
Çocuklarımız, mantar sınıflandırmalarını yaptıktan 
sonra sınıfımıza getirilen mantar çeşitlerini 
incelediler. 

As part of their Permaculture time, K3 groups 
checked on the vegetables they had planted earlier 
and watered them.  

K2 lemon tree group looked at different types of 
mushrooms and explored where mushrooms grew.  

Ödevimi Yapmadım Çünkü Acayip Şeyler 
Oldu!  

2.Sınıflarımız bu hafta, "Ödevimi Yapmadım Çünkü Acayip 
Şeyler Oldu" kitabını okudu ve onunla ilgili farkındalık 
çalışmaları yaptılar. "Sınıftaki Hayalciler" etkinliğinde zaman 
makinesi görevi yapacak bir kask ya da şapka tasarladılar ve 
bu tasarımlarının onları hangi zamana götürdüğünü nedenleri 
ile anlattılar. Daha sonra da kitabın kahramanının yaka 
kartlarını hazırladılar. artık ödev yapmamak için çok komik 
bahaneleri var. 
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