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KOLEJLILER GEZİDE - DENİZCİLİK TARİHİ MÜZESİ 

Bu hafta içerisinde Anaokulu K3  ve ilkokul 1-2-3-4. sınıf öğrencilerimiz, Urla İskele'de yer alan  360 
Denizcilik Tarihi Müzesi'ni ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz müze yetkililerinden; içinde bulunduğumuz 
yarımadanın denizcilik tarihi ve deniz ticareti açısından önemi hakkında bilgi edinirken; müzede yer alan 
eski gemi ve kayıkların replikalarını da ilgiyle incelediler.  

MUSEUM OF MARINE HISTORY 

Students in our K3 groups and 1-2-3-4th grades visited the 360 Marine History Museum at Urla Iskele this 
week. Professors at the museum gave information to students about the significance of Urla peninsula in 
ancient marine trade and history. Students were very interested in the remodels of the old trade ships and 
boats displayed in the museum yard.   
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Permakültür Güncesi / Permaculture Diary
Permakultur kulübünde Tavşan Kafesimizin tünellerini sonunda  
monte ettik. Tavşanlarımızın keşfedeceği ve rahatça hareket 
edebileceği yeni bir alanları oldu.  

Kulüp öğrencilerimiz bahar hazırlıklarına da başladılar. Toprağın 
nefes almasını sağlamak için çapalama işlemini gerçekleştirdiler. 

Permaculture club students have finally finished the rabbit walkways. 
Our rabbits now have walkways where they can explore and move 
freely. Club students also ripped the old vegetable patches from last 
year making them ready for spring.  

Limon ağacı sınıfımız Dünya Su Günü kapsamında suyun önemini 
anlatan kısa bir video izlediler. Su kaynaklarının korunması ile ilgili 
sohbet ederek su damlacıklarından kukla hazırladılar. 

Lemon tree class watched a short movie about the importance of 
water on World Water Day. Children followed up with a water drop 
puppet activity. 

Bu hafta, minik filozoflarımız anaokulundan! 

Anaokulu öğretmenimiz Sanem Yalçın 
Kösele'nin kolaylaştırıcılığında “Sihirli İplik 
“ adlı hikaye kitabını soruşturan K3 gurubu 
öğrencilerimiz, “İyilik böyle bir şey midir? 
İnsanlar neden iyilik yapar? Başkalarına iyilik 
yapmak gerekir mi?“ soruları üzerinde 
derinleşerek; iyilik, yardımlaşmak ve 
paylaşmak değerlerine yöneldiler.  

25 Mart Cuma akşamı TED İzmir Radyo’da!  

Yayın tekrarı 26 Mart Cumartesi saat 
10.00’da. 
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K1 - Çam Ağacı 

K1-Çam Ağacı sınıfı “Gökkuşağı” temasına giriş yaparak 
gökkuşağı nasıl oluşur, hangi renkler vardır sorularına 
cevap bulduktan sonra  rengarenk kalemleri ile 
gökkuşağının oluşumunu canlandırdılar. 

K1 students started their Rainbow theme. After exploring 
how rainbows happen children used their colorful crayons 
to design rainbows. 

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

K2 Limon Ağacı bu hafta; GEMS kurbağalar 
temasında kurbağaların çeşitlerini keşfetti. Frog ve 
Toad “Kayıp Düğme” hikayesini dinleyerek 
kurbağalarımızın kuklalarını oluşturduk. Hikayeyi 
dinlerken kaybolan düğmenin rengini, şeklini, 
düğmedeki delik sayısını diğer düğmelerden ayırt 
edebildik. 

Lemon Tree students started to explore frogs in their 
GEMS sessions. Children listened to the "Frog and 
Toad Lost Button"  story and built frog puppets. While 
listening children identified the similarities and 
differences between buttons. 
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 sınıfları bu hafta İngilizce çalışmalarında eylem 
anlatan fiilleri tekrar etti. Oyunlar ve şarkıları kullanarak 
bu filleri  iyice kavradık.  

Bu sayede hem kaba motor hem ince motor hem de 
el-göz koordinasyonu pratiği de yapmış olduk.   

This week we were introduced to action verbs 
including jumping, dancing, walking, throwing, kicking, 
running, etc. We used games such as Simon Says, 
Charades, Guess What, as well as Action songs for 
further practice.  

This provided us with an opportunity to develop our 
gross motor skills (by moving the large muscles in our 
arms, legs and torso) and hand-eye coordination skills 
(through activities such as kicking and throwing). It was 
a great week. We had so much fun.  

 
DOĞAL SUDOKU      

Bu hafta K3 gruplarıyla bilişsel alanı desteklemeye 
yönelik, akıl oyunlarından biri olan sudokuyu 
doğal malzemelerle deneyimledik.   

İlk olarak sudoku mantığını kavramak için 
hazırlanmış olan slaytı öğrencilerimizle paylaştık.  

Öğrenmeyi pekiştirmek amacı ile çalışma 
sayfalarımızıda bulunan sudoku şemalarımızı kes-
yapıştır tekniği ile tamamladık.   

Doğal malzemelerden; kozalak, portakal kurusu, 
tarçın ve taş kullanılarak natural sudokularımızı 
oluşturduk. Malzemelerimizin kokuları ve doğal 
oluşları etkinliğimize ayrı bir heyecan kattı.  

K3 groups played Sudoku as a cognitive practice 
game this week. Students first reviewed a poster 
explaining Sudoku then they created their on 
sudoku templates. Finally using orange slices, 
cinnamon sticks, stones and pine cones they 
played  natural sudoku game.   
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2. Sınıflar - Grade 2 

2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta matematik 
dersinde; 1’den 10’a kadar olan sayıları 2, 3, 4 ve 5 
ile çarpar kazanımına uygun olacak şekilde oyun 
tasarladılar. Tasarladıkları çarpma işlemi oyunlarını 
arkadaşları ile paylaştılar ve oynadılar.  

Hayat bilgisinde "Google Earth" uygulamasını 
kullanarak küre üzerinden ülkemizi, başkentimizi 
ve okulumuzu bulduk. Daha sonra uygulamayı 
kullanarak Dünya'nın çeşitli yerlerine gittik.  

This week 2nd graders invented their own game 
to practice multiplication by 2-3-4 and 5. They had 
lots of fun playing it in the class.  

In Social Studies, we located our country, our town 
and our school using Google Earth. Then we 
visited other places in the World. 

Arty Crafty 

Limon ağacı sınıfımız bu hafta yıl sonu sanat sergileri için 
proje çalışmalarına başladılar. Maket kartonları üzerine 
tasarlayacakları sevimli karakterleri için akrilik boyalar ile 
ilk aşamayı keyifle tamamladılar. 

Anasınıfı 6 yaş öğrencilerimiz disiplinlerarası eğitim 
kapsamında "Gökyüzü" temasından yola çıkarak 
gökkuşağındaki renklerin anlamlarıyla ilgili bir masal 
dinlediler. Daha sonra kendi gökkuşaklarını diledikleri 
renklerle oluşturdular. 

2.Sınıf öğrencilerimiz ressam tanıma programımız 
kapsamında Van Gogh çalışmalarına devam ederek kare 
tuvallerini renklendirdiler. 

Lemon tree group started working for their end of year 
art exhibit. Students had fun completing the first step of 
designing their own characters on canvas.  

K3 students connected the art hour to their bilingual 
studies while exploring the rainbow. They listened to a 
story titled rainbow then designed their own rainbows 
with different colors.  

2nd grade students have continued to explore works of 
Van Gogh and using his work as inspiration for their own 
drawings. 
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