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Love and Appreciation Day 

Anaokulu ve Ilkokul öğrencilerimiz 14 Şubat kapsaminda kendi 
hazirladiklari sevgi ve tesekkur kartlarini ogretmenlerimiz ve 
destek kadro calisanlarimiza sundular. Minik Kolejliler Sevgilliler 
Gunu’ne bu anlamli dokunuslariyla renk kattilar. 

Our Kindergarten and Primary School students prepared special 
Love and Appreciation cards for the administrative and support 
staff at school for February 14th. Students made Valentines' Day 
more meaningful with that special gesture. 

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

4. Sınıflar  

Bursluluk Sınavı 

4. sınıf öğrencilerimizin bursluluk 
sınavı 26 Şubat Cumartesi gününe 
ertelenmiştir. Sınava katılacak  
öğrencilerimizin,  (önümüzdeki 
hafta dağıtılacak olan)   sınava giriş 
belgeleriyle birlikte saat 9.30'da 
okulda olmaları gerekmektedir.  

4th grade scholarship exam has 
been rescheduled for Saturday Feb. 
26. We kindly ask students who 
would like to take the exam to be 
present at school at 9.30 am that 
day.   

Go TED Izmir! 

Okulumuz "Küçük Erkek Basketbol" 
takımımız grubundan birinci olarak 
çıktı. Çok emek sarf eden 
öğrencilerimizi ve beden eğitimi 
öğretmenlerimizi tebrik ediyor, 
çeyrek finalde takımımıza başarılar 
diliyoruz.  

Our school's Junior Basketball team 
has completed the group matches 
in the first place. We wish our team 
and their coaches best of luck at the 
quarter finals. 
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K1 - Çam Ağacı 

K1-Çam ağacı öğrencileri bu hafta uzay ve 
astronot kavramları ile tanıştılar. Kendi 
fotoğraflarını birer astronot olarak tasarlayarak 
uzay ve gezegenleri keşfe çıktılar. 

K1 students were introduced to space and 
astronauts. CHildren used their pictures to 
create astronauts and set off to discover space. 

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K3 - İncir-Ladin-Zeytin 
Ağaçları 

"Geri dönüşüm yaratıcı bir mucizedir!" 

K3 sınıfları bu hafta "Havanin Sihri" konusunu 
işledi. Mevsimlerin oluşumunu, hava 
durumunu, yalnızca tek bir mevsim yaşasaydık 
neler olurdu? sorularıni beyin fırtınası yoluyla 
yanıtladı. Geri dönüşümün önemini 
yaparak,yaşayarak deneyimleyen 
öğrencileriniz,"Hava grafiklerini" kullanılmayan 
kolilerden oluşurdu, bahçemize çıkıp,hava 
durumunu gözlemledi ve kendi grafiklerini 
işaretledi. 

Recycling is a creative magic! 

K3 groups explored the weather this week. 
Students understood how seasons were 
different and inquired what it would be like if 
there were only one season. They used 
recycled cardboard boxes to make weather 
charts. They went out to observe the weather 
and filled out these charts. 
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

Bu hafta K3 öğrencilerimiz çiftlik hayatı ve çiftlik hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yaptı.  

Çocuklarımız çiftlikle ilgili İngilizce öyküler okudu, oyunlar oynadı, şarkılar söyledi. Sonrasında her bir 
grubumuz kendi çiftliğini oluşturdu ve içlerine kendi çizdikleri hayvanları yerleştirdi.  

This week K3 students learnt all about farms and the different farm animals.  

They read stories, sang songs and played games to learn the different animal names and where they live 
on a farm. Each class then made their own farm craft, by first drawing different farm animals, then making 
a farm scape together as a class. It was a very enjoyable week.  

K3 - Fun with Science 

K3 sınıflarımızla bilim dersinde mıknatısı 
keşfettik. Mıknatısın neleri çektiğini, zıt 
kutupların birbirini çektiğini ve aynı kutupların 
ise birbirini ittiğini deneyimleyerek öğrendik. 
Tüplerimizde ki demir tozlarını mıknatısla 
yukarıya taşırken mıknatısın çekim kuvvetini 
fark ettik. Mıknatısın çekim kuvvetini 
deneyimlerken çok keyif aldık.  

During our science hour with K3 groups we 
explored magnets. Children used iron dust in 
tubes to explore how opposites attracted and 
had so much fun.  
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Her bitki keşfetmeye değer! 

K3 sınıflari permakültür çalışmalarında bu hafta; "Kökler" konusuna giriş yaptı."Bitkilerin neden kökleri 
vardır? Kökleri olmasaydı neler olurdu? Köklerin bitkiler üzerindeki işlevleri nelerdir?" sorularına yanıt 
arayan öğrencilerimiz,taze soğanlarının kök kısımlarını kısaltarak, su dolu kavanozlarının içine bıraktı. Suyun 
büyüteç özelliğinden faydalanan öğrencilerimiz,taze soğanın köklerini inceledi. Kendi oluşturdukları,cetvel 
ile ölçüm yapan öğrencilerimiz her gün taze soğanlarının köklerini inceleyerek, değişime uğrayacak 
bitkilerini ölçümlerini  resimlemek için bir kitapçık oluşturdu.  

Every plant is worth exploring!  

During their permaculture hour, K3 students were introduced "roots". Students inquired around the 
questions: Why do plants have roots? How do roots help plants? Following that students cut the roots of 
spring onions and left them in jars filled with water. Students observed daily the changes in the roots and 
created their own logbooks to note down these changes.   

Limon ağacı sınıfımız ise ilkbahar yaklaşmasıyla birlikte arılar ile ilgili çalışmalara başladılar. Arılar hakkında 
bilgi edinenen limon ağacı sınıfımız arı boyama çalışması yaptılar. 

Lemon tree group on the other hand started to work on bees. After reading about bees, students colored 
their own bees.  

Permakültür kulübü öğrencilerimiz, "Thumdan Fidana Projesini" hayata geçiridiler. Tohum saklama 
yöntemlerini öğrenen Kolejliler, yemekhaneden tohum toplamaya başladılar. Origami yöntemini kullanarak 
kendi "Tohum toplama kutuları"nı yaptılar. 

Primary School Permaculture club students started their "From Seed to Seedling" project. Students started to 
collect seeds of fruit at the cafeteria in their own self-made boxes. 

2. Sınıflar - Grade 2 

2. sınıflarımız Geometrik Cisimler konusunu işlediler. 
Evden topladıkları kutuları ilk önce biçimsel özelliklerine 
göre sınıflandırdılar. Daha sonra bu kutuları kullanarak 
"Geometrik Mahallerini ve Robotlarını" tasarladılar.  

2nd graders focused on geometrical shapes. First they 
classified recycled boxes according to their shapes then 
using these, they created their own geometrical town and 
robots.  

Permakültür Güncesi / Permaculture Diary
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