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Deprem Tatbikatı 

4 Mart Cuma günü saat 11.30'da 
tüm Türkiye'deki okullarda 
eşzamanlı gerçekleştirilmesi 
planlanan deprem tatbikatımızı 
bugün başarıyla tamamladık. 
Öncesinde seviyelerine uygun 
bir bilgilendirme alan 
öğrencilerimiz ve personelimiz 
çok kısa bir sürede tahliye 
işlemini gerçekleştirerek 
toplanma alanlarında güvenli bir 
şekilde biraraya geldiler. Acil 
durum tatbikatlarına bundan 
sonraki dönemde de devam 
edeceğiz.  

EARTHQUAKE DRILL 

We had a very successful 
earthquake drill today in 
accordance with the general call 
for a drill in all the schools 
around Turkey. Our students and 
staff who had had an age-
appropriate introduction to the 
drill procedures previously 
followed the rules and 
instructions closely and 
evacuated the building in a very 
safe manner. We will continue to 
have other emergency drills in 
the future.   

Permakültür Güncesi / Diary

Anaokulu öğrencilerimiz bu hafta "Doğadan Sofraya" tema 
başlığından faydalanarak, okulumuzun "Kindi Farm"ında 
beslediğimiz  tavuklarımızdan aldığımız yumurtaları Eco-House 
mutfağında omlet yaptı. Çocuklarımız kendi yaptıkları omletleri 
afiyetle yerken, yumurtanın yolculuğu ve faydalarını da tartıştı.  

Kindergarten groups used the eggs from their chickens in the 
Kindi Farm to make special omelettes this week. As they enjoyed 
their food, they also talked about the life cycle of the egg and 
how it was healthy.  

Permakültür kulübü öğrencilerimiz artık tavşan kulübesi 
tasarımlarını hayata geçiriyorlar. Öğrenciler atık malzemeleri 
kullanarak tünellerini yapmaya başladılar, çekiç ve çivi kullanmayı 
öğrendiler.   

Permaculture students have started building the rabbit walkways. 
Students used recycled materials for this. 
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K1 - Çam Ağacı 

K1-Çam Ağacı sınıfı bu hafta 
hem rakamları tanıdı,hem 
nesne sayma çalışması ile 
ileriye doğru ritmik sayma 
çalışması yaptı. 

K1 students practiced 
numbers and forward 
counting this week.   

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

K2 Limon Ağacı Sınıfı bu hafta; Çiftlik 
temamızın, çiftlikten soframıza alt başlığında 
yoğurt mayaladı.  Öncelikle süt bize nereden 
gelir? Sorusu ile başlayarak, ardından sadece 
bizlere inek mi süt verir? Sorusu ile devam 
eden, merak uyandıran ve yönlendiren 
sorularımız ile etkinliğimizi tamamladık. 
Çocuklarımız, yoğurt mayalama sürecinde tüm 
aşamaları dikkatle takip etti ve sabırla 
oluşumunu beklediler. Bu etkinlik kapsamında 
çocuklarımız; yedikleri ve içtikleri ürünlerin 
nerelerden soframıza geldiğini hem de sabır 
değerini pekiştirerek bir sonuca ulaşmayı 
öğrenmiş oldular. 

In Lemon tree class this week, the children 
made yoghurt. Children first explored where 
milk comes from. Then they covered the stages 
from milk to yoghurt and patiently waited for 
their yoghurt to mature.  Children had the 
opportunity to appreciate the journey of food 
from farm to our table as well as the value of 
patience.  
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 gruplarımız yiyecek ve içeceklerle ilgili etkinliklerine 
bu hafta da devam etti.  Öğrencilerimiz dengeli 
beslenmenin önemini kavradı ve yiyecek piramidindeki 
besinlerden her gün hangilerini düzenli olarak 
tüketmeleri gerektiğini öğrendi.  

Sonrasında yaptığımız "Think before you Drink" panosu 
çocuklarımızın çok ilgisini çekti. Öğrencilerimiz 
tükettikleri içeceklerdeki şeker miktarını bu panoda 
görünce çok şaşırdılar. Çocuklarımızın yeni bilgilerini, 
sağlıklı beslenme kapsamında hayatlarına yaşamlarına 
taşıyabildikleri eğlenceli bir hafta oldu.  

This week K3 classes continued learning about food and 
drinks. They learnt the importance of a healthy balanced 
diet and how many portions of the different food groups 
should be consumed in a day through the food pyramid.  

They also learnt about how much sugar is in different 
drinks by making a 'Think before you drink' chart. 
Students took turns guessing the amount of sugar in 
regularly consumed drinks and were shocked with the 
results. It was a very fun week of learning and our 
students are very excited to incorporate their new 
knowledge of a healthy diet into their daily lives.  

K3 sınıflarımızda aynı temanın devamında, bir 
elmanın, elma reçeli olarak soframıza 
gelmeden önce nasıl bir yolculuktan geçtiği 
hakkında sohbet ettik. Daha sonra 
yolculuğunu tamamlayan elmalarımızla kendi 
reçellerimizi yapma kararı aldık. Ev yapımı 
elma reçellerimizi yaparken çok keyif aldık. 
Elma reçelinin tarifini deneyimleyerek 
öğrenirken elmanın şekerle buluşmasıyla 
reçelin nasıl oluştuğunu gözlemledik. 

As part of the same unit, K3 students explored 
the journey of an apple from farm to table. 
Following that children made their own apple 
jam. 



04.03.2022

Anaokulu ve İlkokul  / Kindergarten & Primary School  4

2. Sınıflar - Grade 2 

2. sınıf öğrencilerimiz, "Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi" 
konusuna geçtiler. Çarpma işleminin sembolünün anlamının 
üzerinde durulduktan sonra, yumurta viyöllerini ve 
makarnaları kullanarak çarpma işlemlerini modellediler. 
Ritmik sayma ile çarpma işlemi arasındaki ilişkiyi fark ettiler.  

2nd graders moved on to multiplication. First they explored 
the symbol for multiplication then they used egg containers 
to model operations. Students understood the connection 
between skip counting and multiplication.  

1. Sınıflar - Grade 1 

1. Sınıflarımız bu hafta zihinde 
çıkarma işlemi konusunu  
okulumuzun bahçesinde tekrar etti. 
Defter ve kalem kutularını alıp dışarı 
koşan miniklerimiz güzel havayı fırsat 
bilerek derslerini açık havada 
işlediler.   

1st  graders used the play area to 
reinforce subtractions. Children 
enjoyed doing their practices 
outdoors in the nice weather.  

1'lerimiz, İngilizce derslerinde oyun 
parkıyla ilgili kavramları işledi,okuldaki 
oyun alanında arkadaşlarının parkın hangi 
bölümünde olduğunu  tarif etti. 1lerimiz 
fonik dersinde "ai" sesine giriş yaptı.  

Grade 1 this week has started looking at 
vocabulary that we use at the park. 
Students have enjoyed putting their friends 
in different areas of the park and 
describing where they are playing. Also, in 
phonics students have learnt their first long 
vowel sound ‘ai’.  
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2. Sınıflar - Grade 2 

2. sınıf öğrencilerimiz,bu hafta İngilizce dersinde farklı 
malzemeleri tanıdılar. Öğrencilerimiz evden getirdikleri farklı 
malzemelerden yapılmış nesneleri İngilizce tanıttılar, 
konuşma becerilerini pratik ettiler.  

This week our 2nd graders have been busy learning about 
materials in English. To further concretize what they have 
been learning in class, we organized a little show and tell 
where our young learners brought different items from home 
and talked about the materials they are made of. This activity 
helped the children develop their speaking skills and further 
practice the vocabulary they learned this week. 

2. sınıf Türkçe dersinde ise kitaplarımızdan “rüzgârın 
üzerindeki şehir” i inceledik. Yazarın rüzgâra bir insan gibi 
kişilik vermesini, güzel bir kasabayı kaldırıp sıkı sıkı kollarına 
alarak bütün dünyayı dolaştırmasını ve  daha sonra da o 
kasabanın aracılığıyla başka insanlara yardım etmesinin ne 
kadar eşsiz olduğunu gördük. Bu hafta ikinci sınıf 
öğrencilerimizle yardım etmenin sınırları olmadığını bir kez 
daha yaşayarak, okuyarak, çizerek deneyimlemiş olduk.  

In 2nd grade Turkish students worked on their book "rüzgarın 
üzerindeki şehir". Further on students created their own cities 
where helping others was the motto.  

3. Sınıflar - Grade 3 

Bu hafta 3.sınıflarımız Kesirler ünitesine kesirleri 
günlük hayatta nerelerde kullandıklarını resmederek 
başladı. Böylece hayatın hangi alanında kesirleri 
kullandığımızı konuştuk. Sonrasında çalışma 
kağıtlarında belirtilen kesirleri modelleyerek baharın 
gelişini anlatan bir tasarım yaptılar. Ünite boyunca 
çocuklarımız hem eğlendiler hem de bilgilerini 
pekiştirdiler. 

Our 3rd graders started to explore fractions. They 
gave examples of how fractions were used daily. Then 
they made 2D models of different fractions. 
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Arty, Crafty 

Bu hafta K3 yaş öğrencilerimiz ile kesme-yapıştırma tekniği ile resimlerimizi oluşturarak, küçük kas 
becerilerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam ettik. 

K3 students used cut and paste to practice fine motor skills and to make their paintings.  

İlkokul 1. Sınıflarımız üçgen tuvalleri üzerine resimlerini yapmaya başladılar. Yıl sonu sergimize 
hazırladığımız resimlerimizi yaparken tuvalle çalışmaktan çok keyif aldık. 

1st graders started painting on their triangle canvas in preparation for the year end exhibit.  

İlkokul 2.Sınıflarımız bu hafta yepyeni bir baskı tekniği ile tanıştı. Ressam tanıma programında bu 
dönem Van Gogh ile tanışan öğrencilerimiz Eva kartonlar üzerine ressamın Ay Çiçekleri tablosundan 
ilham alarak kendi çizimlerini yaparak baskılarını aldılar. 

2nd graders were introduced to a new print style. They also discovered Van Gogh as an artist and used 
his sunflowers as an inspiration.  

İlkokul 3.Sınıf öğrencilerimiz paper mache tekniği ile yuvarlak tuvallerini hayvan kafalarına 
dönüştürmeye başladılar. Çocuklarımızın sağlığı için nişasta ve su ile hazırladığımız doğal tutkalı 
kullanan öğrencilerimiz çalışmalarını 3 hafta sonra tamamlamış olacaklar. 

3rd graders began transforming their round canvasses into animal heads. They are using natural glue 
made of starch and will finish in the next three weeks.  
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