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3 ve 4. Sınıf  

Veli-Öğretmen 
Görüşmeleri 

11 Aralık Cumartesi günü, 3 ve 4. 
Sınıf velilerimizi,okula bekliyoruz.  

Sınıf ve İngilizce 
öğretmenlerinizle yapacağınız 
toplantının randevu saatleri 
sizlere iletilmiştir.  

Görsel Sanatlar, Müzik, Beden 
Eğitimi ve Rehberlik 
öğretmenlerimiz de aynı gün 
okulda olacaklardır. Dilerseniz 
açık ofis formatında, kendileriyle 
de görüşme sağlayabilirsiniz.  

GRADES 3 & 4  

PARENT-TEACHER 
CONFERENCES 

Parents of our 3rd and 4th 
graders are invited to school on 
Saturday Dec. 11 to meet with 
their Homeroom and English 
teachers. Your appointment 
times have been sent to your 
inbox. Our Art, Music, PE and 
Counselling teachers will also be 
present at school that day. 
Parents are welcome to see 
these teachers on a drop-in basis 
if they like. 

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

FİLOZOF OLACAK ÇOCUK 

Filozof Olacak Çocuk programının bu akşamki konukları, İlkokul 
2. Sınıf öğrencilerimiz!  Felsefe öğretmenimiz Nurşah Yılmaz’ın 
kolaylaştırıcılığında, Paul Klee’nin “Kedi ve Kuş” resmini 
soruşturan öğrencilerimiz; Aklımızdaki bir kuş mu, uçan bir kuş 
mu daha gerçektir? Bir şeyin zihnimizde canlanması için, o şey 
gerçek olmalı mıdır? gibi sorulardan hareketle; gerçeklik, 
zihinsel gerçeklik, hayaller gibi kavramlar üzerine fikirlerini 
paylaştılar.      

Bu akşam 20.00’da TED İzmir Radyo’da. Yayın tekrarı yarın 
sabah 10.00’da. 
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K1 - Çınar Ağacı 

Bu hafta K1 Çam Ağacı sınıfımızla kış giysilerini, sebze ve meyvelerini 
öğrenirken Eco-House ve duyu merkezinde bol bol vakit geçirdik. 

K1 students were introduced to winter clothes and food this week. 
Students enjoyed spending time in the Eco House and the sensory area 
as part of their activities.    

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Kış mevsimiyle ilgili çalışmalarımıza devam ederken aynı 
zamanda  penguenlerle ilgili GEMS ünitemize de geçiş 
yaptık. Çocuklarımız ilk olarak penguenlerle ilgili 
bilgilerini paylaştılar ve kendi penguenlerini çizdiler. 
Sonrasında penguen yap bozları oluşturdular ve penguen 
dansını öğrendiler.    

As part of our unit focusing on the Winter season, this 
week we also began our GEMS inquiry into penguins. The 
children brainstormed what they knew about penguins, 
and drew their first impression of their idea of a penguin 
as a pre-unit activity. This was followed by building a 
penguin puzzle, and learning the penguin dance.

Tebrikler Kumsal! 

4. Sınıf öğrencimiz Kumsal Ceylan’ın çalışması, TED 
Eskişehir Koleji tarafından düzenlenen "Doğal Afetler" 
konulu karikatür yarışmasında, 666 eser arasında 
ÜÇÜNCÜ oldu.  Kumsal’ı yürekten kutluyor, doğal 
afetlere karşı yarattığı farkındalık için kendisine teşekkür 
ediyoruz.   

CONGRATS KUMSAL! 

4th grade student Kumsal Ceylan placed THIRD at the 
caricature contest organized by TED Eskişehir School. 
Many congrats to Kumsal for  her success and for raising 
awareness about natural disasters. 
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

Bu hafta K3 gruplarımızla İngilizce etkinliklerimiz 
kapsamında  oyuncaklarımız ve içlerinden en çok 
hangilerini sevdiğimiz hakkında konuştuk. Ayrıca 
birine ait bir şeyi nasıl rica edebileceğimizi 
öğrendik. Renkli kağıtlardan kuyruklu uçurtmalar 
yaptık.  

T sesini keşfettik. Artık tree, teacher ve tiger 
sözcüklerinin Tt ile başladığını biliyoruz. Yaprakları 
kendimiz kesip boyayarak kocaman  bir elma ağacı 
yaptık. Tiger (kaplan) çizdik ve boyadık.   

During our 13th week in K3 classes, we discussed 
about the toys we have and our favorite ones. We 
also learned how to ask someone if something 
belongs to them. We made little kites with 
coloured paper and attached strings for tails.  

We explored the T sound. Now we know Tt is for a 
tiger, a teacher and a tree! We drew leaves and 
apples on a piece of paper, cut them out and stuck 
them on our gigantic letter Tt. We turned Tt into a a 
gigantic apple tree. We also  drew tigers with the 
letter and coloured them.  

K3 sınıflarımızla, Türkçe ses farkındalık çalışmalarına 
devam ediyoruz. Bu hafta seslerimizden Ü ve Y seslerini 
tanıdık. Zımpara üzerinde sese dokunarak, sesin ağızdan 
çıkışını hissettirerek, aynı sesle başlayan kelimeler 
türeterek, kelimenin başında ortasında ve sonunda sesi 
buldurarak ses çalışmalarımızı uyguladık. Oynadığımız  
“Eğlenceli Sesler”oyunu ile de öğrendiğimiz tüm sesleri 
pekiştirmiş olduk. 

K3 groups continue to explore Turkish sounds as well. This 
week's focus sounds were Ü and Y. Children used sensory 
activities to practice the pronunciation of these sounds 
and wrapped up with a funny sounds game. 

Seramik Çalışmalarımız / Ceramics 

Anaokulu ve İlkokul seramik derslerimizde ürünlerimiz artık 
fırınlandı. Önümüzdeki hafta eserlerimizi boyama aşamasına 
geçeceğiz.  

Kindergarten and Primary School students' ceramic works have 
finally gone into the kiln. We can not wait to paint them next week!  
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1. Sınıflar / Grade 1 

1. sınıf öğrencilerimiz matematik dersinde toplama 
makinesini kullanarak işlem becerilerini pekiştirdiler.  

İngilizce dersinde ise oyuncak günü yaptık. 
Öğrencilerimiz show and tell gününde okula en 
sevdikleri oyuncaklarını getirerek kısa cümlelerle 
tanıttılar ve çok eğlendiler.  

1st grade used the addition machine to practice 
simple addition problems.  

Students had a fabulous fun filled toy day this week. 
All students presented their toys to the class with 
great enthusiasm. Students described their toys 
using short sentences and had a lot of fun playing 
together. It was a great day!

3. Sınıflar / Grade 3 

3.sınıf öğrencileri güdümlü kitaplarından olan 
Alaaddin'in Geveze Su Boruları kitabını evlerinde 
okuyup, okulda kitapla ilgili ayrıntılı çalışmalar yaptılar. 
Çalışmalara önyargının ne olduğu ile ilgili küçük bir 
sohbet edilerek başlandı ve  kitap tanıtımı yapıldı. Daha 
sonra çocuklara sizin elinizde bir su borusu olsaydı 
neleri duymak isterdiniz sorusu yöneltildi, ortaya çıkan 
eğlenceli cevaplar ile pano çalışması yapıldı. 

3rd grade students completed a book activity on one of 
their books in the reading program "Aladdin's Telltale 
Water Pipes". The activity started with a short discussion 
about prejudice. Then students were asked "If you had 
a magic water pipe that could speak, what would you 
prefer to hear?". Students' answers were really funny 
and are now displayed on the 3rd grade board. 
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Permakültür / Permaculture 

Anaokulu Permakültür çalışmalarında bu hafta Limon ağacı sınıfımız 
"Turunçgiller Ailesinin" neler olduğu, nereden Dünya'ya yayıldığı, 
Türkiye'de en çok hangi şehirlerde yetiştirildiği hakkında sohbet 
ettiler. Sınıfa getirilen limon, greyfurt, portakal ve mandalinaları 
incelediler. Daha sonra "Turunçgiller" ile suluboya baskı çalışmaları 
yaptılar. 

İlkokul Permakültür Kulübü öğrencilerimiz ise okulumuzun 
toprağının kimyasal yapısını incelediler. Bostandan aldıkları toprak 
örneklerini cam kavanozlara koydular. Daha sonra sirke ve karbonat 
kullanarak toprağın asidik mi bazik mi olduğunu gözlemlediler. 
Gözlem sonuçlarına göre toprağa en uygun dikilebilecek sebze ve 
meyvelere karar verdiler.  

As part of their Permaculture time, K2 group explored the citrus 
fruit. Students found out where in Turkey we could grow citrus and 
where in the world the fruit first originated. Then children used half 
oranges and tangerines to make colorful prints.   

Primary school permaculture club on the other hand collected soil 
samples from around the school campus. Students used vinegar 
and baking soda to measure the acidity of the school soil. Then they 
made a research about the best fruit and vegetables to grow in that 
type of soil.   

Kulüp Çalışmalarımız Son Hız Devam Ediyor!   

From the Clubs:

Kukla / Puppetry 

İlkokul kukla kulübünde bu hafta çubuk kuklalarımızın 
temelini oluşturduk. Nişastalı su ile kaplama yaparak 
kurumaya bıraktık. Haftaya doğal oyun hamurumuzu 
oluşturup detaylar üzerinde çalışacağız. 

Primary school puppet makers started building their 
stick puppets. They dipped the figures in starch water 
and left them to dry. Students will make their own play 
dough next week and add their puppets more details. 
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Yoga 

Yoga kulübünde bu hafta maceralı bir 
yeni yıl yolculuğuna çıktık. 
Öğrendiğimiz yoga duruşlarını Noel 
baba, geyikler, yılbaşı ağaçları ve 
şekerlerine uyarlayarak tekrar ettik. 
Avuçlarımıza sim alıp, yoga nefeslerini 
yaptık ve kar kızağımızla evimize geri 
geldik.  

This weeks winter yoga themed 
adventure really got us in a festive 
mood. We practiced poses that we 
already knew and matched them to 
festive characters such as elves, Santa, 
reindeer, candy canes and trees. We 
practiced some deep breathing with 
glitter and took a relaxing sleigh ride 
home. 

Puzzle 

Puzzle nedir? Bize faydaları nelerdir? Nasıl puzzle 
yapabiliriz? başlıklı beyin fırtınamızı bitirip 
uygulamaya geçtik. İlk puzzlemız daha uzun sürede 
tamamlansa da okyanus derinliklerine inen puzzle 
kısa sürede bitecek gibi duruyor. 

Having completed our inquiries about puzzles and 
how to make them, we moved on to building puzzles. 
Our first one was quite challenging however the 
second one about oceanic world seems like we will 
complete it in a short while.  

Kanaviçe / Cross Stitch 

Bu hafta kulüp dersimizde, isimlerimizin baş harflerini işlemeye 
başladık. İğnelerimize nasıl iplik geçireceğimizi ve kumaşımıza 
nasıl işleme yapacağımız ile ilgili hala destek alıyoruz ama 
sonuçta çok sabır isteyen bir işi minik parmaklarımızla yapmakta 
ustalaşıyoruz.  

We started cross stitching the first letter of our names this week. 
We still need some level of support to thread the needle but we 
are getting better each day in a skill that need a lot of patience. 
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