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1. Sınıflar  

Karne Günü  

21 Ocak Cuma günü 1. sınıf 
öğrencilerimiz ilk karnelerini 
almanın heyecanını yaşayacaklar. 
Öğrencilerimizi o gün okula 
aileleriyle birlikte bekliyoruz. 

Çocuklarımız, karnelerini alıp 
öğretmenleriyle hatıra 
fotoğraflarını çektirdikten sonra 
yine aileleriyle okuldan 
ayrılacaklardır.  

Karne alımı için randevu saatleri 
1. sınıf velilerimize gönderilmiştir.  
Karne takdim ve fotoğraf çekimi, 
TED Dükkan'ın karşısındaki açık 
alanda yapılacaktır.  

   

1ST GRADE REPORT CARDS 

Our 1st graders will receive their 
1st report cards on Friday Jan.21. 
We  invite 1st grade students to 
school with their families on that 
day. 

1st graders will have a brief 
photo shoot with their teachers 
and families after receiving their 
report cards and will leave school  
afterwards.  

The individual appointment times 
have been sent to families.  

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

Yarıyıl Tatili ve  

21 Ocak - Yarım Gün 

22 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde 
olacaklarıdır.  

Öğrencilerimizin 1. Dönem Karnelerini ve 2. Çeyrek Gelişim 
Raporlarını alacakları 21 Ocak Cuma, yarım gündür. 
Öğrencilerimiz öğle yemeğinin ardından 12.30’da okuldan 
ayrılacaklardır. Öğrenci servisleri kalkış saati de 12.30’dur 

Şimdiden bütün öğrencilerimize, aileleriyle birlikte sağlık ve 
mutluluk dolu bir yarıyıl tatili dileriz.  

2. Dönem başlangıç tarihi 7 Şubat Pazartesi'dir.   

MIDYEAR HOLIDAY AND  

HALF DAY ON January 21 

Schools will be on midyear break from Jan. 22 until Feb. 6.  

January 21 Friday is a half day. Our students will receive their 
report cards and will leave at 12.30 after having lunch. Student 
busses will also leave at 12.30.  

We wish all our students and families a funfilled sunfilled 
midyear holiday.   

We are looking forward to having our students back on Monday 
Feb.7 for the second semester.  
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K1 - Çınar Ağacı 

Bu hafta K1 Çam Ağacı sınıfımız taşıtlar temasını 
öğrenmeye devam etti. Miniklerimizi kara, deniz, 
hava araçlarını gruplandırdıktan sonra trafik 
kurallarını hep birlikte tartıştı.  

K1 students continued to explore the vehicles. 
Children grouped vehicles according to types of 
transport - land, air, sea, railroad - and discussed 
about the traffic rules for these vehicles.

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Bu hafta Limon Ağacı sınıfında, hikaye kitapları aracılığıyla yol güvenliğine odaklandık. Ulaşım araçlarını 
gölgeleriyle eşleştirerek ulaşım temamızı daha ayrıntılı keşfettik. Penguenlerle ilgili devam eden GEMS 
çalışmamızda balık krakerlerimizi yavru penguenlerle paylaştık ve onları kaç balıkla besleyeceğimize 
karar verdik. Sınıfa yerleştirilmiş 'buzdağlarından' atlayan penguenlerin rol aldığı 'Ice Jump'  oyununu 
oynarken çok eğlendik.  Son olarak,  bir klasik olan 'Going on a Bear Hunt' hikayesini dinledik ve hikayeyi 
çimlerde, suda ve mağarada avlanır gibi canlandırdık. 

This week in K2 Lemon Tree class, we have been further exploring our transport theme, by focusing on 
road safety through storybooks, to matching transport vehicles to their shadows. During our ongoing 
GEMS explorations on penguins, we decided how many fishes to feed our baby penguins, by sharing our 
own fish crackers. We played the 'Ice Jump' class game, which involved role playing penguins jumping off 
of 'icebergs' placed around the classroom, and following instructions, which proved great fun! Finally, we 
listened to the classic story, 'Going on a Bear Hunt', and enjoyed role playing the story, acting out wading 
through grass, water, and caves!
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 sınıflarımız bu hafta farklı meslekleri öğrenmeye başladılar. Önce meslekler şarkısını söyleyerek çeşitli 
meslek türlerini tanıdılar. Sonra endileri büyüyünce hangi mesleği seçeceklerini tartıştılar ve hayal ettikleri 
mesleği resimlediler. K3 öğrencilerimiz gelecek hafta bu farklı meslek türlerini basit şekilde 
deneyimleyecek olmanın heyecanını yaşıyorlar!  

This week K3 groups started learning all about occupations. Students learnt the alphabet occupations 
song, and discussed a variety of different occupations. Students then discussed what occupation they 
would like to do when they grow up, and followed up by drawing themselves doing their dream jobs. K3 is 
so excited to have started learning so much about this topic and looking forward to next week where they 
will test what it's like to do different jobs.  

K3 sınıflarımızda  15 sayısını, duyusal bir etkinliğimiz 
olan renkli traş köpüğü üzerine hissederek yazmayı 
deneyimledik. 1 ve 5 in nasıl yan yana geldiğini ve 
15 sayısını nasıl oluşturduğunu beyin fırtınası 
yaparak öğrendik. Daha sonra çalışma sayfalarımızla 
öğrendiğimiz sayıyı pekiştirdik. Her hafta yeni bir 
sayıyı keşfederek öğrenmekten keyif alıyoruz.  

We used a sensory activity, writing on shaving foam, 
to practice the number 15 this week. It was so much 
fun to bring numbers 1 and 5 together to reinforce 
the topic. We can not wait to learn a new number 
every week. 

ŞİFREMİZ ANNELERİMİZ!  

K3 Sınıfları yaşamımızı kolaylaştıran araç gereçler ile 
bağlantılı olarak,iletişim araçlarımızdan 
"telefonu"işledi. Öğrencilerimiz boyama ve kesme 
yöntemi ile tamamladıkları telefonlarının ekranlarına 
annelerinin numaralarını yapıştırdı ve sınıftaki 
dolaplarına sabitledi. Her çocuğumuz dolabnı 
açarken,annesinin telefon numarasını tuşladı ve 
numarayı tekrar etmiş oldu.  

Students explored the telephone as a tool that is 
useful for our daily lives. Students cerated their own 
telephones and wrote down their mother's phone 
number on the screen. Then these were posted on 
students' locker doors. Before opening their locker, 
each students dialed their mother's number hence 
practicing it for themselves. 
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Permakültür Güncesi / Permaculture Diary 

K2 Limon Ağacı Sınıfı öğrencilerimiz bu hafta Enerji Tasarrufu Haftası hakkında bir belgesel izlediler. Daha 
sonra enerji tasarrufu için neler yapabileceklerini tartıştılar ve kendi rüzgar güllerini yaptılar. 

Permakultur kulübü öğrencileri Temiz Enerji Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Engin Türe ile 
buluştular. Öğrencilerimiz, okulumuzda Temiz Enerjiyi nasıl sağlayabileceğimiz hakkında sorularını 
yönelttikten sonra Sayın Türe'yle  projelerini geliştirme çalışmalarına başladılar.  

İlkokul Denizcilik Kulübü öğrencilerimiz, 12 Ocak Çarşamba günü Ege 
Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ettiler. Kulüp öğrencileri 
buradaki akademisyenlerden; kaptanlık, dalgıçlık ve deniz temizliğine yönelik 
çalışmalarla ilgili bilgi aldılar. Öğrencilerimiz denizcilikte kullanılan düğümler ve 
can yeleği kullanımı ile ilgili de kısa bir eğitim tamamladılar. Türkiye’nin ilk 
Denizcilik Öğrenci Kulübü çatısı altında çalışmalarını yürüten TED İzmir Koleji 
öğrencilerinin, Ege Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’yla olan ortak 
projeleri devam edecek. 

As part of the Energy Saving Week, K2 students 
watched a documentary and discussed about 
ways to save energy and resources. Later on 
students made their own compass rose.  

Primary school permaculture club students had 
an online meeting with Mr. Engin Ture, the 
Chairman of Clean Energy Association. 
Students asked Mr. Ture about some of the 
ways we can produce clean energy on our 
school campus. Students can not wait to begin 
this project at school. 

Primary School Maritime Club students 
visited Ege University Maritime School this 
week. Our young scouts were given a 
brief training on maritime safety, special 
knots and the importance of keeping the 
oceans clean here. Maritime Club will 
continue to work on joint projects with the 
academicians from the University. 
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Resim ve Seramik / Arty Crafty 

Anaokulu K3 gruplarımız ile kolaj çalışmaları kapsamında maskelerimizi boyadık. Haftaya maskelerimizi 
ekleme-çıkarma yöntemi ile tamamlayacağız. 

2.sınıflarımızla "Van Gogh-Ay Çiçekleri" temasından yola çıkarak kendi çiçeklerimizi oluşturuyoruz. Kesme-
yapıştırma-farklı boyalar ile boyama yaparak çok yönlü bir çalışma yürütüyoruz. 

4.sınıflarımız valör tekniği ile oluşturdukları resimlerine el emeği göz nuru tığ işleri ile çerçeveler 
oluşturuyorlar.  

Kindergarten K3 students used collage techniques to colour their masks. Next week children will move on 
to adding to and taking out from their masks.  

Grade 2 students have been inspired by Van Gogh's Sunflowers and have started to create their own 
paintings using a variety of techniques.  

4th graders have created some works of art using the valor technique. They are now busy completing the 
crochet frames for their paintings.  

2. Sınif öğrencilerimiz bu hafta matematik dersinde "Sıvı 
Ölçme" konusunu işlediler. Standart olmayan araçları 
kullanarak ölçümlerini gerçekleştirdiler. Aynı miktarda olan 
sıvıların farklı kaplarda seviyelerinin neden farklı olduğu 
üzerine fikirlerini söylediler. 2. Sınıflarımız hayat bilgisi 
dersinde ise "Sağlıklı Hayat" teması kapsamında dengeli ve 
sağlıklı beslenme için nasıl bir öğün hazırlamaları konusunda 
çalıştılar. Obezite ile ilgili gazete haberlerini incelediler. 
Daha sonra "Sağlıklı Tabağım" etkinliğini yaptılar.  

2nd grade students studied measuring the liquids in math 
this week. Students used non-standard measuring cups to 
measure the amount of liquid and inquired how same 
amounts measured differently in different cups. In Social 
Studies they explored nutrition and the importance of 
keeping a balanced diet.  
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