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HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

Okula Girişler 

Okulumuzdaki eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin aksamadan 
yürüyebilmesi adına; 
velilerimizden, ders saatleri 
içerisinde ve okul sonrası 
çalışmalar devam ederken, kampüs 
içerisine randevusuz  giriş 
yapmamalarını rica ederiz. 

Anlayışınız ve desteğiniz için 
teşekkür ederiz. 

VISITING SCHOOL 

In order to maintain an 
uninterrupted learning 
environment for our students, we 
kindly ask parents to avoid coming 
into the school campus during the 
school day and after school hours 
unless they have an appointment. 

Thank you for your support and 
understanding. 

Filozof Olacak Çocuk radyo programımızın bu haftaki 
konukları 1. sınıf öğrencilerimiz!  

İlkokul sınıf öğretmenimiz ve P4C eğitmeni Kübra Güven’in 
kolaylaştırıcılığında Koyun Çakıl adlı öykü kitabı üzerinden 
farklılıklar ve kabul görme üzerine sorgulama yapan minik 
Kolejliler; 25 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de TED İzmir 
Radyo’da!  

Tekrar yayını 26 Şubat Cumartesi saat 10.00’da.  
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Tebrikler Cem!   

Tebrikler Zeynep! 

18-20 Şubat tarihlerinde gerçekleşen İzmir Valilik 
Kupası'nda, Techno 293 U13 kategorisinde mücadele 
eden İlkokul öğrencilerimiz Zeynep Mavioğlu ve Cem 
Murat Çelikel "Turnuvanın En Genç Sporcusu" 
ödülünü aldılar. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

CONGRATS CEM AND ZEYNEP! 

Our Primary School students Zeynep Mavioğlu and 
Cem Murat Çelikel received the "Youngest Athletes of 
the Tournament" award at the Techno 293 U13 
category as part of Izmir Cup last weekend. We 
Congratulate our students and wish them continued 
success.  

Permakültür Güncesi / Permaculture Diary
Limon ağacı sınıfımız hayvanlar ile ilgili belgesel izlediler. Hayvanların 
yaşam alanları, nasıl ses çıkardıkları, özellikleri hakkında konuştular. 
Daha sonra öğrendikleri hayvanlardan birini seçerek hamurdan 
yaptılar.  

Lemon tree students watched a documentary about animals and 
discussed about where animals lived,, which sounds they made, etc. 
Later they picked up an animal to design using playdough.  

Kulüp öğrencilerimiz bu hafta "Yaşamın Renkleri"adlı belgeseli 
izlediler. Farklı ülkelerdeki ve Türkiye'de bulunan biyoçeşitiliği 
karşılaştırdılar.   

Primary School Permaculture club students watched the "Colors of Life" 
documentary and compared the biodiversity in TUrkey as well as on 
other continents. 
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K1 - Çam Ağacı 

Bu hafta K1 Çam Ağacı sınıfı 
farklı görsel etkinliklerle 
gece-gündüz kavramlarını 
öğrendi. Öğrencilerimiz aynı 
zamanda karanlık-aydınlık 
kavramlarının da 
desteklendiği aktivitelerde 
yaratıcı düşünmeye teşvik 
edildi.  

K1 students explored day and 
night through a variety of 
activities. Children focused 
on the differences between 
day time and night time as 
well as daylight and darkness.  

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Bu hafta Limon Ağacı sınıfı çiftlik hayvanları 
kuklaları ile oynayarak eğlendiler ve çiftlikten 
gelen ürünleri tanıdılar. Daha sonra çiftlik 
hayvanlarını ürünlerine uygun oyunlar ve 
aktivitelerle eşleştirdiler. Bahçemizde 
düzenlenen geleneksel 'Yumurta Kaşık' 
yarışına katılan çocuklar denge becerilerini 
geliştirdiler. 

In Lemon tree class this week, the children had 
fun playing farm animal charades, and looked 
at what comes from the farm. They then 
matched the farm animals to their produce with 
matching games and activities. The children 
practiced their balancing skills when taking 
part in the traditional 'Egg and Spoon' race in 
our garden. 
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin 
Ağaçları 

Bu hafta K3 öğrencilerimiz yiyecekler ve 
meyvelerle ilgili çalışmalar yaptılar. 
Çocuklarımız hem lezzetli hem de farklı 
görünüşlü kendi salatalarını tasarlayıp sundular. 
Bazı salatalar çok komikti. Benimkine baksanıza: 
komik bir surata benzemiyor mu? 

What a yummy week! Not only we got familiar 
with foods and fruits, but also got to make 
delicious salads. We learned how to make 
salads, and how to make them look super cool! 
We made funny salads. Look at mine. Doesn’t it 
look like a funny face? 

We also had lots of fun learning about food 
groups and what's healthy to eat. We made our 
food traffic light to help us remember what food 
we can always have, what we should have in 
moderation. 

K3 sınıflarımızda bu hafta, saat nasıl 
çalışır, zaman nasıl ilerler? sorularının 
cevaplarını öğrenerek zaman 
kavramına giriş yaptık. İlk mekanik 
analog saatin Jacob Zech tarafından 
icat edildiğini ve bu saatlerin ünlü bilim 
adamı Galile tarafından da 
geliştirildiğini öğrendik. Şimdi sıra 
bizde diyerek, doğada bulunan natural 
odun parçası üzerine sayıları yazarak 
kendi saatlerimizi oluşturduk.  

Sabah, öğle, akşam zamanı dilimlerini 
saatimiz üzerinde göstererek 
alıştırmalar yaptık. Saatlerimizi, her 
ders başlangıcında sınıfımıda bulunan 
saate göre ayarlayarak etkinliğin 
keyfine vardık.  

Further on we explored the concept of time and clocks this week. Children found out that the first 
mechanical analog clock was invented by Jacob Zech and was later improved by Galileo. This gave us 
inspiration to design our own clocks on natural materials like wood.  

We used our clocks to practice times of the day and made sure we synchronized them with our classroom 
clock.  
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2. Sınıflar - Grade 2 

2. sınıflarımız matematik dersinde, "Geometrik Örüntüler" 
konusu ile ilgili çalışmalarını tamamladılar. Örüntü 
bloklarını kullanarak örüntüyü devam ettirme, aynı kurala 
sahip farklı örüntüler yapma çalışmalarını yaptılar. Daha 
sonra 7 adet Geometrik şekilden oluşan bir akıl oyunu olan 
Tangram hakkında fikirlerini paylaştılar ve verilen şekilleri 
oluşturdular.  

2nd graders extended their studies on geometry through 
geometrical patterns. They used pattern blocks and 
explored the board game Tangram in relation to how it 
uses patterns.   

1. Sınıflar - Grade 1 

1. Sınıf  öğrencilerimiz bu hafta Satranç dersinde en 
sevdikleri satranç taşının hayallerindeki resmini yaptı, adını 
koydu ve hikayesini oluşturdu.  

During their Chess hours, 1st  graders painted a picture of 
their favorite chess piece and composed a story about that 
piece.  

1'lerimiz, İngilizce derslerinde ise çiftlik hayvanları ile illgili 
çalışmalarına devam ettiler. Who said Moo? kitabını 
okuduktan sonra hayvanları taklit edip, arkadaşlarından 
hangi hayvan olduklarını bulmalarını istediler.  
Çocuklarımız hayvanların yapabildikleri ve 
yapamadıklarının tartışıp kendi süper hayvanlarını 
tasarladılar. Kim derdi ki kurbağalar uçabilir! 1lerimiz 
haftayı kağıt tabaklardan çiftlik hayvanları yaptıkları bir 
etkinlikle tamamladılar.  

During English 1st grade students have been learning all 
about animals on the farm. We have read and acted out a 
story called ‘Who said Moo?’ where the students took on 
the roles of different animals at the farm to find out who 
said moo. We have also had lots of fun talking about what 
animals can and can’t do and created some super animals. 
Who knew frogs could fly? We have ended the week with a 
fun project where students have made farm animals out of 
paper plates.  
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