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Anaokulu Branş Öğretmen Görüşmeleri 

Branş öğretmenleriyle görüşmeyi arzu eden Anaokulu velilerimizi 
de 8 Ocak’ta 9.30-15.00 saatleri arasında İlkokul zemin ve 1. 
Katlardaki atölyelerimize bekleriz. 

KINDERGARTEN BRANCH TEACHERS 

Kindergarten parents who would like to meet branch teachers are 
also welcome to visit them in their offices in the Primary School 
section on Jan. 8 Saturday between 9.30 am and 3.00 pm.   

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

1 ve 2. Sınıflar - Veli Görüşmeleri 

8 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan,  Veli-Öğretmen Görüşmeleri kapsamında, Sınıf ve İngilizce 
öğretmenleriyle  yapacakları toplantının randevu saatleri, 1 ve 2. sınıf velilerimize gönderilmiştir. 
Randevulardan 5 dakika önce okulda olunması önemlidir. 

Aynı gün 9.30-15.00 saatleri arasında Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, ICT ve Rehberlik 
öğretmenlerimiz de okulda olacaklardır. Dilerseniz açık ofis formatında, kendileriyle de görüşme 
sağlayabilirsiniz.  

1A sınıfının Sınıf ve İngilizce öğretmeni görüşmeleri Microsoft Teams üzerinden gerçekleşecektir.  Branş 
öğretmenleriyle görüşmeyi arzu eden 1A velilerimiz, K12.net üzerinden randevu alabilirler.   

1ST AND 2ND GRADE PARENT CONFERENCES 

1st and 2nd grade parents have been sent the appointment times with Homeroom and English teachers 
for the Parent-Teacher Conferences to take place this Saturday, Jan.08. Please try to arrive at school 5 
minutes prior to your appointment. 

Art, Music, PE, ICT and Counseling teachers will also be present at school from 9.30 to 15.00 that same 
day. Parents are invited to see these teachers on a drop-in basis if they like. 

1A Homeroom and English teachers will hold their meetings on Microsoft Teams. 1A parents can take 
appointments through K12.net with the branch teachers.  

http://K12.net
http://K12.net
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K1 - Çınar Ağacı 

K1 Çam Ağacı sınıfı bu hafta “Taşıtlar” temasına giriş yaptı. 
Öğrencilerimiz, dokunsal ve görsel etkinliklerle ulaşım 
şekillerini ve hangi taşıtın nerede gittiğini keşfetmeye 
başladı.   

K1 Pine Tree group started their unit on  "Vehicles".  Students 
first explored how many different ways of transportation 
there are. Then through tactile activities they discovered 
which vehicle goes where. 

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

K2 Limon Ağacı sınıfı bu hafta, GEMS saatlerinde 
Penguenlerin boy ölçüm çalışmalarına yer verdi. 
Etkinliğe kendi boylarımızı ölçerek başladık. Sonra 
kendi boyumuz ile imparator penguenin boyunu 
kıyasladık. Farklı ölçüm aracı kullanmak istedik ve 
İmparator penguenin kaç Unifix boyunda olduğunu 
tahmin ettik. Sonucunu görmek için unifixlerle ölçüm 
yaptık.   

During their GEMS hours, K2 Lemon Tree students 
measured the height of Penguins. Students started the 
activity by measuring their own height first. Then they 
compared the results with the height of Penguins. 
Following that they decided to use Unifix cubes to do 
the measuring with.  Children had so much fun 
throughout the activity.  

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 sınıflarımızda, matematik etkinliklerimizde , 
1-20 arası sayıları görsel olarak tanımaya ve 
yönlerine uygun yazabilme alıştırmalarına devam 
ediyoruz.  Bu hafta,  1-10 arası sayılarla toplama 
çalışmalarımıza da başladık.  "Arttırmak" 
kelimesinin ne anlama geldiğini konuştuk. Arttırma 
işaretini + işaretinin sembolize ettiğini öğrendik. 
İşlemi pekiştirmek amacıyla, yemek zamanlarında 
yiyecekler, oyun zamanında oyuncaklar ve etkinlik 
süresinde kalemlerle ilişki kurarak nesnelerle 
toplama çalışmalarına yer verdik.  Toplama 
tablosunda ponponları kullanarak arttırma 
yaparken, hem düşündük, hem de eğlendik.  

K3 groups continued to visually explore and 
practice numbers between 1 and 20. This week we 
started simple addition activities. We found out its 
symbol + and we used objects and food to practice 
adding. Children had fun using the addition 
machine to solve simple problems. 
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Permakültür Güncesi / Permaculture 
Diary 

Bu hafta permakültür saatinde Limon ağacı sınıfı, diktileri 
sebzelerin kontrolünü yaptılar. Ne kadar büyüdüklerini 
gözlemlediler. Büyümeyen sebzelerin neden büyümediği 
hakkında fikirlerini söylediler. Daha sonra diktikleri yeşil 
soğanların tadına baktılar.  

K3 gruplarımızla ise kestanenin vücudumuza olan faydaları 
üzerinde konuşarak, nerede ve hangi mevsimde yetiştiğini 
öğrendik. Eco House bölümümüzde sobanın üzerinde 
kestanelerimizi nasıl pişirmemiz gerektiğini deneyimledik. 
Küçük kaslarımızı geliştirerek, soyduğumuz kestane 
kabuklarının seslerini dinledik ve afiyetle yedik. 

Permakültür kulübü öğrencileri yenilenebilir enerji kaynakları 
hakkında fikirlerini paylaştılar. Okulumuzda bunun üzerine 
yapılabilecekler üzerine beyin fırtınası gerçekleştirdiler. Daha 
sonra rüzgar gülleri yapıp çalışma prensibi üzerine 
konuştular.  

K2 students went to check on their vegetables during 
permaculture hours this week. They discussed why some of 
the seeds had grown successfully when some could not. Then 
they tasted the spring onions.  

K3 groups discussed the health benefits of chestnuts. 
Children learnt which season the chestnuts came out and 
cooked some on the fire in the Eco House.  

Primary school permaculture club students explored the 
renewable energy resources. They looked into ways of using 
these resources at school. Then they built simple wind mills.   

K3 groups  learnt almost all of the alphabet in 
English! We learned another letter this week. We got 
introduced to the consonant /Nn/. Now we know “Nn” 
is for ‘nose’ ,  ‘numbers’ annnnnnd night! Children 
also explored modes of transportation. 

K3 sınıfları İngilizcedeki sesleri neredeyse 
tamamladılar. bu hafta /Nn/ sesiyle tanışan 
çocuklarımız nose, numbers, night gibi sözcüklerde 
bu sesi aradılar ve buldular. Ayrıca ulaşım çeşitlerini 
incelediler.  
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Filozof Olacak Çocuk programının bu 
haftaki konukları, İlkokul 3. Sınıf 
öğrencilerimiz!   

Çocuklarımız, Felsefe öğretmenimiz 
Meryem Efehan’ın kolaylaştırıcılığında, 
Jane Godwin&Andrew Joyner'in "Çok 
Küçük Ne Kadar Büyüktür?" adlı çocuk 
edebiyatı kitabından hareketle büyük, 
küçük, büyümek, duygular, arkadaşlık 
kavramları 'kime göre küçük, neye göre 
küçük, küçük ve büyük nedir, fikirler 
büyür mü, büyümek nedir?' 
kavramlarını soruşturdular.   

7 Ocak Cuma akşamı 20.00’da TED 
İzmir Radyo’da. Yayın tekrarı 8 Ocak 
Cumartesi sabah 10.00’da.  

1st Grade English 

Karnınız acıktı mı? Birinci sınıflarımızın karnı çok acıktı! Bu 
hafta 1lerimiz İngilizce yiyecekleri öğrenmeye devam ettiler. 
Sevdikleri, çok sevdikleri, daha az sevdikleri yiyecekleri 
tartıştılar. Are you hungry? şarkısını severek söylediler.   

Are you hungry? We certainly are in 1st grade! This week we 
have been learning about food. Students have discussed 
foods that they love, like and don’t like and we have been 
singing the song ’Are you Hungry?’  
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