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HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

Yarıyıl Tatili  

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

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

2. Dönem başlangıç tarihi 7 Şubat Pazartesi'dir.   

MIDYEAR HOLIDAY   

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

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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K3 - İncir-Ladin-Zeytin 
Ağaçları 

K3 sınıflarımız bu hafta kendilerine bir 
postane kurdular. Kendi mektuplarını 
yazıp postaladılar.     

K3 students learned about post office, 
wrote letters and made drawings and 
put them in the mailbox. 

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Bu hafta Limon Ağacı dersinde trafik temamızla 
bağlantılı olarak 1-5 sayılarımızı çalıştık. Trafik 
ışıklarının ne olduğunu ve neden onlara 
ihtiyacımız olduğunu tartıştık. Daha sonra yol 
güvenliği resmini renklendirdik. Bloklar alanında 
yollar, trafik ışıkları, parklar ve ağaçların yer aldığı 
ve oyuncak arabalarla trafik güvenliğinin rol 
oynadığı bir şehir manzarası oluşturarak ulaşım 
temamızı tamamladık. 

This week in the Lemon Tree class, we practised 
our numbers 1-5 in connection to our traffic 
theme. We discussed what traffic lights are and 
why we need them. We then coloured the road 
safety picture. We concluded our transport 
theme by creating a city landscape which 
included roads, traffic lights, parks and trees in 
the blocks area, and role played traffic safety with 
toy cars. 

K3 students also explored the 
essentials of building this week. We 
asked children what were some of the 
occupations related with building - 
engineers, architects and asked  them 
to plan and  build their own structures 
(see next page)  
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin 
Ağaçları 

K3 sınıflarımızla bu hafta farklı 
meslekler üzerinde durduk. Her birimiz 
birer Şef oldu ve pizza yapmayı 
deneyimledik. Eco House'ta yaptığımız 
pizzalarımız çok ama çok lezzetli oldu!     

This week, we revisited the lexical items 
related to the community helpers. 
We’ve become a chef and tried our 
hands at making pizza in the Eco 
House. It was a yummy experience. 
Now we know what it’s like to be a chef. 
Being a chef was so much fun and if 
you ask us about the taste of our pizza, 
we have only one word for it: Yum!  

Bu hafta Yardımcı Eller temamızın “ İnşa 
Edebilirim”  konulu ünitesini 
uygulamalarla öğrendik.  İnşa etmek ne 
demektir? Hangi yapıları inşa 
edebiliriz ? sorularını öğrencilerimize 
sorarak, cevaplamalarına fırsat verdik.  
Web üzerinden inşa edilebilen ilginç 
yapılara ait görselleri inceledik. 
Tasarlamak, mimari, mimar, mühendis 
kelimelerinin anlamı hakkında hep 
birlikte düşündük, fikirlerimizi paylaştık. 
İnşa etmek için önce tasarlamak 
gerektiğini, tasarım çizmenin mimarların 
görevi olduğunu, tasarımı inşa edenin 
de mühendisler olduğu bilgilerini 
paylaşarak konu  hakkında sohbet ettik. 
Etkinliğe sanat etkinliği ile devam 
ederek; “Bir yapı inşa etmek isteseydin 
ne inşa ederdin, Hangi malzemeyi 
kullanırdın? sorularını öğrencilerimize 
yönelterek, düşünmelerini istedik. 
Tasarımlarını kağıt üzerine çizmelerini 
söyledik. Blokları ve tangramları 
kullanarak projelerimizi oluşturduk. 
Etkinlik sonunda birbirimize 
tasarımlarımızı anlatmanın keyfini 
yaşadık.  
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Yazar Nergis Seli'yle Söyleşi 

Çocuk kitapları yazarı Nergis Seli'yi 18 Ocak Salı 
günü okulumuzda konuk ettik. Sayın Seli, 4. sınıf 
öğrencilerimiz için “Annem Dokuz Doğurdu” isimli 
son kitabıını imzaladı. Kitabın hikayesi ve yazarlık 
serüveniyle ilgili öğrencilerimiz ile keyifli bir söyleşi 
gerçekleştiren velimiz,  kıymetli yazar Nergis Seli’ye 
çok teşekkür ediyoruz.   

Children's book author Ms. Nergis Seli was our guest 
at school on Tuesday Jan.18. Ms. Seli autographed 
her latest book for our 4th grade students and told 
them the story behind it.  

İkinci sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersinde hazine avına 
çıktılar. Doğayla illgili öğrendikleri yeni kavramları 
pekiştirme ve deneyimleme şansı yakalayan 
çocuklarımız, öğrendiklerini somutlaştırarak daha kalıcı 
bir öğrenme gerçekleştirmiş oldular. Açık havada 
gerçekleşen bu öğrenme deneyiminden öğrencilerimiz 
çok keyif aldı!  

This week our second graders went out on a 
scavenger hunt to explore and experience what they 
have been learning this month about nature. This 
activity allowed the children to further familiarize 
themselves with the vocabulary we have been 
studying. Getting to find all of the vocabulary items 
in nature has allowed the children to easily commit 
the words to memory since they are no longer just 
concepts but things they got to experience 
physically. The children had a lot of fun exploring 
and enjoying the fresh air. The scavenger hunt was a 
nice change from the classroom environment they 
are used to.
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Filozof Olacak Çocuk programının bu haftaki konukları, İlkokul 4. Sınıf 
öğrencilerimiz!   

Felsefe öğretmenimiz Nurşah Yılmaz’ın kolaylaştırıcılığında, Banksy’nin “Bana 
Monet'yi Göster” adlı resmini soruşturan öğrencilerimizle; tüketimin ne olduğuna, 
doğanın tükenmesinin ne demek olduğuna,  günümüz insanının tüketim 
alışkanlıklarının nasıl olduğuna ve tüketim kültürüne dair sorularla derinleşerek 
düşünme ve fikirlerimizi paylaşma imkânı bulduk.  

21 Ocak Cuma akşamı 20.00’da TED İzmir Radyo’da. Yayın tekrarı 22 Ocak 
Cumartesi sabah 10.00’da. Kaçırmayın!  
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