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HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

Bütün öğrencilerimize ve ailelerine güzel bir Bahar 
Tatili dileriz! Yılın son çeyrek dönemi için 18 Nisan 
Pazartesi günü öğrencilerimize okullarına 
bekliyoruz.   

Bahar tatili dönüşünden hemen sonra, 23 Nisan 
Cumartesi günü, okul bahçemizde 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 
kutlayacağız. Tören ve şenliğimize bütün velilerimiz 
davetlidir! 

We wish all our students and families a wonderful 
Spring Break. The final quarter of the year begins 
on Monday, April 18th.  

 Right upon our return to school, we will be 
celebrating the April 23rd Children's Day on the 
school grounds. All our families are invited to the 
celebration and festivities.  
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Çeyrek Sonu Assembly ve Alphabet Party

TED İzmir Koleji Anaokulu ve İlkokul öğrencileri, 
dün gerçekleşen Dönem Sonu Assembly’sinde, 
3. çeyrek dönemin bitişini ve bahar tatiline 
girişlerini kutladı. Aynı etkinlikte, 1. Sınıf 
öğrencilerimiz de Alfabe Parti’lerini 
gerçekleştirdi. Assembly, öğrencilerimizin piyano 
performansları ve danslarıyla renklendi.  

Our Kindergarten and Primary School students 
came together at the quarter end Assembly 
yesterday. 1st grad students had their Alphabet 
Party as part of the same event. It was a funfilled 
celebration of the coming of the spring break 
with piano performances and dance shows from 
our students.  

Arkas Sanat Urla Gezisi
TED İzmir Koleji İlkokul öğrencileri, 5 ve 7 Nisan 
tarihlerinde, Arkas Sanat Urla’yı ziyaret ettiler. 
Öğrenciler Görsel Sanatlar öğretmenleri eşliğinde, 
farklı dönemlere ışık tutan resim, heykel, halı, zırh, 
cam obje gibi pek çok farklı sanat ve zanaat alanını 
barındıran, kapsamlı koleksiyonu ilgiyle incelediler.  

Our primary school students visited Arkas Art 
Gallery  in Urla this past week. Guided by their Art 
teacher, students explored the paintings, 
sculptures, carpets, glass objects and other works 
of art that represented a number of different art 
forms and periods. 

Veli Toplantıları / Parent Conferences
19-28 Nisan tarihlerinde, 16.30-18.30 saatleri arasında, Anaokulu ve İlkokul veli-öğretmen görüşmeleri 
gerçekleşecektir. Velilerimize, toplantı gün ve saatleri, önümüzdeki hafta, bireysel olarak iletilecektir. 
Velilerimiz toplantı kapsamında, sınıf, İngilizce, branş ve rehberlik öğretmenlerimizle görüşme fırsatı 
bulacaktır.  

We will have Kindergarten and Primary School parent-teacher conferences from April 19 to 28 between 4.30 
and 6.30 pm. Parents will receive their individual meeting day and times next week for their meeting hours 
with homeroom, English and branch teachers. 
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K2 - Limon Ağacı 

K2 Limon Ağacı sınıfıyla bu hafta,  Simetri nedir? 
Simetriye nerelerde rastlıyoruz?, Acaba 
bedenimizde simetri var mı? diye öğrenmek için 
ayna karşında kendimizi inceledik. 

İnsanlarda, hayvanlarda, doğada ve nesnelerde 
bulunan simetriyi, araştırdığımız örnekler ile fark 
ederken;  kelebeklerin ve uğur böceklerinin 
kanatlarında var olan simetriye hayran kaldık. 
Çalışma sayfalarımızda, uğur böcekleri ve 
kelebeklerimize desenler çizerken simetri 
oluşturmaya da özen göstererek, heyecan verici bir 
deneyim yaşadık. 

Limon ağacı sınıfımız permakültür derslerinde ise 
bahçemizden yetişen brokolilerimizi topladılar. 
Daha sonra yeni fidelerini ektiler. 

Lemon Tree Class students inquired symmetry this 
week. Students looked for signs of symmetry in 
their faces and bodies as well as in the nature. They 
were very happy to find the perfect symmetry in the 
wings of butterflies and ladybugs. They continued 
by completing their worksheets with butterfly and 
ladybug wing designs.  

During their permaculture hour, students picked up 
the broccolis in their garden and planted new 
seedlings.  

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K1 - Çam Ağacı 

K1 Çam Ağacı sınıfımız bu hafta “Çiftlik/Çiftlik Hayvanları” 
temasına giriş yaptı. Çiftlik hayatını ve çiftlikteki hayvanları 
eğlenceli etkinliklerle öğrenmeye devam ederken 
sınıfımıza gelen “Mö La La” ile tanışıp hikayesini dinledik,  
sonra La La’nın sütünü sağdık. Sütün bizim için faydaları 
nelerdir?’Sütten neler üretilir ’sorularına cevap aradık. 

K1 students moved on to the Farm unit this week. Students 
explored farms and farm animals through fun activities then 
welcomed the cow La La into their classroom. Students took 
turns to milk their cow friend and inquired facts about the 
health benefits of drinking milk. 
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

Bu hafta K3 grupları kendi gökkuşaklarını tasarladı. 
bahçedeki ağaçların dallarına astığımız gökkuşakları 
sayesinde artık gökyüzünde her daim gökkuşağı 
görebileceğiz!  

Bunun dışında yine bahçemize çıkarak doğal objeleri 
inceledik. İngilizce "L" sesini pekiştirmek için dalları, 
taşları, yaprakları araştırdık.   

This week in K3 we were excited to make our own 
rainbows and hang them from the branches in the 
garden. Now we'll have rainbows everyday no matter 
how the weather is!  

Furthermore we got the chance to wander into the 
nature. Getting in touch with the natural world where 
we study, TED Izmir Koleji, isn’t very difficult. We just 
needed to step out of the classroom to enter our 
beautiful garden. We exploited natural materials in the 
garden including leaves, trees, rocks and grass to learn 
consonant Ll. Now we know LI is for leaves and 
collecting leaves from our beautiful garden helped us 
have better cognitive function and greater focus.

Üç Boyutun Keşfi 

Bu hafta K3 öğrencilerimizle fun with science 
dersimizde bilimin teknoloji ile olan ilişkisini keşfettik. 
Bilim sayesinde telefonların, bilgisayarların ilk 
halinden son haline gelen gelişimini öğrendik. Daha 
sonra “Üç boyutlu ne demek?” “Boyadığımız resimler 
üç boyutlu olup hareket edebilir mi?” Sorularına yanıt 
aradık ve teknoloji sayesinde “Quiver” uygulamasını 
kullanarak bunu yapabileceğimizi keşfettik. Özgün 
olarak boyadığımız resimlerin üç boyutlu hale 
gelerek hareket ettiğini gözlemlediğimizde çok 
heyecanlandık. Bu etkinlik üç boyutlu düşünebilme 
ve görsel uzamsal algı kazanımına katkı sağladı. Bilim 
sayesinde gelişen teknolojinin faydaları hayatımıza 
farklı deneyimler kazandırdı! 

During our fun with science hour in K3, we explored 
how science and technology were connected. 
Students inquired into the world of 3D then using the 
Quiver app they turned their own drawings into 3D 
models. This helped reinforce children's  spatial and 
visual skills.   
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Permakültür çalışmalarında K3 sınıfları 
bitkilerin büyüme aşamalarını öğrenerek; 
patlıcan, biber fidelerini ve arpacık soğanları 
toprak ile buluşturdu. Diktikleri fidelerin 
büyüme süreçlerine gözlemleyecek olan 
öğrencilerimiz  canĺıların yaşam serüvenlerini 
yaparak yaşayarak öğrenmenin mutluluğunu 
yaşadı. 

K3 groups planted eggplant, pepper and 
spring onion seedling in their vegetable 
garden. Students will spend the next couple 
of weeks observing their seedling to grow.  

Saatim ne söylüyor? 

K3 sınıfları bu hafta ayrıca tam yarım çeyrek saat dilimlerini öğrendi. Yere oluşturdukları saat deseni ile 
öğrendiklerini oyun yoluyla uygulayan öğrencilerimiz seçtikleri saat dilimlerini (tam, yarım, çeyrek) zar 
atarak oluşturdu ve oluşturdukları saatin kaç olduğunu ifade ettiler. Öğrendikleri bu bilgileri sınıflarında 
bulunan saatlerde bulmaya çalıştılar. Eğlenerek öğrenen öğrencilerimiz saatleri pekiştirdi.  

K3 groups also discovered telling the time this week. Using the big clock model on the floor, children 
practiced telling the time.    
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3. Sınıflar - Grade 3 

Bu hafta Fen Bilimleri dersinde Ben ve Çevrem ünitesi 
kapsamında atıkları geri dönüştürmek konusunda grup 
çalışması yaptık. Yaptıkları çalışmada kendilerine verilen atık 
malzeme ile başka ne gibi ürünler elde edebileceklerini 
tartışıp tasarladılar.  

As part of their unit on Me and the Environment 3rd graders 
worked in groups to find out new ways of recycling and 
reusing the waste.  

2. Sınıflar - Grade 2 

Bu hafta 2. sınıflarımız noktalama işaretlerini bitirdi. Her 
cümlede onları aradı, buldu be olmayanlara kendileri koydu. 
Sonunda da noktala işaretleri peteğini oluşturdu.  

2nd graders covered the punctuation marks this week. Each 
student designed their own honeycomb using the correct 
mark.  
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