
 TED İZMİR KOLEJİ 11.02.2022

Anaokulu ve İlkokul  / Kindergarten & Primary School  1

3 ve 4. Sınıflarımızın 
Katı -   

English Only Zone 

İlkokul 3 ve 4. sınıf 
öğrencilerimizin sınıflarının 
bulunduğu koridorlarda, biz artık  
İngilizce konuşuyoruz! 
Okulumuzu ziyaret eden 
velilerimizden de bu 
uygulamamıza destek bekleriz.  

We now speak in English in the 
corridors where our 3rd and 4th 
grade classes are located. We 
welcome all our parents to join us 
to do so while visiting school. 

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

4. Sınıflar Bursluluk Sınavı 

19 Şubat Cumartesi günü, 4. sınıf öğrencilerimiz için bir bursluluk 
sınavı yapılacaktır. Sınav sonucuna ve yılsonu ilkokul diploma 
notuna göre dereceye giren öğrencilerimize, ortaokul öğrenimleri 
boyunca (gerekli şartları sağlamaları durumunda devam edecek) 
burs verilecektir. Sınavla ilgilenen öğrencilerimizin 12-17 Şubat 
tarihleri arasında, aşağıdaki adres üzerinden başvurularını 
bekliyoruz.  

https://basvuruted.k12net.com/ 

4th grade students are welcome to sign up at the link above for 
the scholarship exam which will take place next Saturday, Feb. 19. 
Students will be eligible for scholarship according to the result of 
the exam and their end of year GPA.  

https://basvuruted.k12net.com/
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K1 - Çam Ağacı 

İkinci dönemin ilk haftası K1 grubumuzla 
“Uzay” temasına giriş yaptık ve ellerimizi 
boyayıp el baskısı yoluyla kendi “Uzay 
Arkadaşımızı” tasarladık.  

K1 students started the first week 
exploring "Space". Children made hand 
prints and later used those to create their 
own space pals. 

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Bu hafta Limon Ağacı sınıfı yarıyıl tatilinin ardından yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Sınıf 
rutinlerini gözden geçirdik ve Çiftlik ünitemize başladık. Çiftliği incelediğimiz ilk haftanın bir parçası olarak, 
ilk olarak tavuklar da dahil olmak üzere bir çiftlikte neler bulunduğunu gözlemledik. Tavukları kendi 
Anaokulu tavuklarımızla karşılaştırdık. Renklerini gözlemledik ve tavuklar hakkında merak ettiklerimizi 
sorduk. Daha sonra tavuklarımızın çizimlerini yaptık.   

This week the Lemon tree class enjoyed being reunited with each other, after the half term break. We 
reviewed classroom procedures and began our Farm unit. As part of our first week looking at the farm, we 
first observed what we find on a farm, including chickens. We compared farm chickens to our own 
Kindergarten chickens in the Kindi farm area. We observed their colouring and brainstormed what we 
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin 
Ağaçları 

K3 gruplarımız bu hafta "Meslekler" temasını 
oyun yoluyla keşfettiler. "Meslekler Tombalası" 
oyununu oynarken görsel hafızalarını 
kullanarak yaparak yaşayarak öğrenmenin 
keyfini çıkardılar.  "Öğrenmenin en sihirli 
anahtarı oyundur!" 

This week K3 groups explored different 
professions through the good old Bingo game. 
This game helped  children to use visual 
memorization as well as to have fun while 
learning. 

Sonrasında öğrencilerimiz birçok mesleği, 
görevlerini ve kullandıkları eşyaları tanıdılar. Özgün 
düşünceleriyle daha önce hiç yapılmamış ama 
olmasını istedikleri bir meslek hayal ettiler ve 
tasarımını çizdiler. Bu meslek ne görev yapıyor? 
Hangi eşyaları kullanıyor? Sorularını yanıtlayarak 
ürettikleri mesleği arkadaşlarına anlattılar. Bulutları 
şeker yapma mesleği, görünmez ev yapma mesleği, 
denizlerdeki çöpleri temizleme mesleği, hayvanlara 
şarkı söylemeyi öğretme mesleği gibi farklı 
meslekler ürettiler. Yaratıcı düşünme becerilerini 
geliştiren bu etkinlikle çocuklarımız çok keyif aldı.  

Following that, students explored the tools used by 
different professions. Then they imagined and 
designed their own dream jobs and tools: turning 
clouds into candies, building invisible houses, 
teaching animals how to sing. This activity helped 
boost their imagination. 

Hayvanlarla ilgili çalışırkense, hem olumlu duyguları keşfettik, hem 
de çok eğlendik.  

We experienced positive emotions, had lots and lots of fun and 
you know what? We learned a great deal about animals! It was a 
great week. Gamification was so cool! You think you are playing 
but you are in fact learning! Isn’t that interesting? 
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1. Sınıflar - Grade 1 

1. sınıflarımız bu hafta Türkçe derslerinde  zıt anlamlılar okyanusuna 
daldılar. Orada kendilerine ait balıkları bulup üzerindeki zıt anlamlı 
kelimeleri hem eğlenerek hem de öğrenerek tekrar ettiler.  

During Turkish hours 1st graders explored the depths of the 
antonyms ocean. They found and wrote down the antonyms on 
their fishes.  

1. sınıflarımız bu hafta İngilizce saatlerinde ise, sağlıklı ve 
sağlıksız olmak hakkında çalıştı. Yiyeceklerle ilgili 
ünitemizi, sevdiğimiz yiyecekleri kendi görsellerimiz 
üstüne resimleyerek tamamladık.  Öğrencilerimiz sağlıksız 
yiyeceklerinin tatları çok daha güzel olsa da, her gün 
sağlıksız gida tüketmenin zararlı olduğu konusunda görüş 
birliğine vardılar. İkinci dönemimizin sağlıkla ve 
mutlulukla geçmesini umuyoruz! 

Students in first grade have enjoyed talking about being 
healthy and unhealthy this week. We concluded our unit 
on food with a project where we filled our bodies with the 
foods that we like to eat. We are happy to conclude that 
students agreed that although unhealthy food is delicious, 
eating unhealthy everyday isn’t a good idea. Here’s to a 
healthy and happy second semester!   

4. Sınıflar - Grade 4 

Ünite konumuz 'Why take care of the environment' bir 
parçası olarak, 4. sınıf öğrencilerimiz çevremizi nasıl 
koruyabiliriz  konulu bir proje hazırladılar, çevreyle ilgili 
farkındalıklarını arttırma şansı buldular.  

As a part of our unit topic 'Why take care of the 
environment',  4th grade students have created their own 
ways to help the environment. As a result of our class 
project, the students have become more environmentally 
aware.  
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Bu hafta minik filozoflarımız anaokulumuzdan!   

Anaokulu öğretmenimiz Sanem Yalçın Kösele’nin kolaylaştırıcılığında anasınıfı K3 grubu 
öğrencilerimiz, P4C uzmanı yazar Deniz Alter’ in “Hayaller bir baloncuğa sığar mı?” adlı 
kitabını soruşturdular.   

Hayal kurmak ve hayal gücü üzerine yazılmış olan bu hikâye ile “Hayal kurmak nasıl olur? 
Hayal kurduğumuzu nasıl anlarız? Hayal kırıklığı ne demektir? Hayaller gerçek olur mu? 
Hayal kurmak için uyumak mı gerekir?” soruları üzerinde derinleşerek, fikirlerini, 
hayallerini paylaştılar.  

11 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de TED İzmir Radyo’da.  

Yayın tekrarı 12 Şubat Cumartesi saat 10.00’da.  
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