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Ağız ve Diş Sağlığı 
Eğitimi 

9 Mayıs Pazartesi günü Urla İlçe 
Halk Sağlığı ofisinden gelen diş 
hekimleri, Anaokulu ve İlkokul 
öğrencilerimize, ağız ve diş 
sağlığının önemi ve dişlerimizi 
koruma yöntemleriyle ilgili bir 
sunum yaptılar.   

Dental Hygiene 
Training 

Dentists from the local Health 
Office in Urla visited our school 
on Monday and gave a brief 
seminar to our Kindergarten and 
Primary School students on 
protecting our teeth and the 
importance of dental hygiene.  

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

Yoga ve Masal Atölyesi 
Her hafta ders programları kapsamında Yoga yapan K2 ve K3 
öğrencilerimiz, 9 Mayıs Pazartesi günü Yoga eğitmeni Gülşah 
Kocabıyık eşliğinde masalların renkli dünyasının yoga ile birleştiği, 
müzikli ve tiyatral bir deneyim yaşadılar.   

Our Kindergarten students in K2 and K3 groups hosted  Yoga 
trainer Gülşah Kocabıyık who connects yoga poses with popular 
children's stories. It was a musical and theatrical experience for our 
students and they enjoyed it a lot.   
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Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Bu hafta Limon Ağacı sınıfı öğrencileri sınıf arkadaşları 
Masal'ın sınıfa getirdiği gerçek bir tırtılın yaprakları 
yemesine yakından şahit oldular. Sonrasında 
çocuklarımız kelebeğin yaşam döngüsünü canlandırdılar 
ve bir kelebek kağıt etkinliğiyle çalışmalarını 
sonlandırdılar.  

This week in the Lemon Tree Class, the children enjoyed 
looking closely at a real caterpillar chomping away at 
leaves, that our student Masal, bought into school. The 
children then acted out the life cycle of a butterfly, finally 
unfurling and spreading out their wings. The children 
followed this with a sequencing cut and paste butterfly 
activity.  

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 sınıflarımızda bu hafta, “Simetri nedir ? 
Simetriye nerelerde rastlıyoruz? Acaba 
bedenimizde simetri var mı?" diye öğrenmek için 
ayna karşında kendi bedenimizi inceledik.  

Gözlerimiz, kulaklarımız, kaşlarımız, omuzlarımız 
insan vücudunda simetriyi örnekledi. İnsanlarda, 
hayvanlarda, doğada ve nesnelerde bulunan 
simetriyi araştırdığımız örnekler ile farkına varırken;  
simetrisi olan nesneleri düşündük,  düşüncelerimizi 
birbirimizle paylaştık. Sonrasında tangramlarla 
kendi simetrik şekillerimizi oluşturduk.  

K3 groups inquired into symmetry this week. They 
asked questions such as What is symmetry?, Where 
do we see symmetry? and Is there symmetry 
hidden in our bodies? Then they checked out their 
reflections on the mirror to find the answers.  

Eyes, ears, eyebrows, shoulders were all examples 
of our symmetrical bodies. Finally students created 
their own symmetrical shapes using tangrams.   
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 öğrencileri İngilizce Q sesine geçiş yaptılar. 
Öğrencilerimiz artık Q sesinin büyük ve küçük harf 
olarak yazılışını ve quiet, quilt, queen gibi 
sözcüklerin bu sesle başladığını biliyorlar. Her bir 
çocuğumuz Q sesinden kendi queen (kraliçesini) 
de yaparak etkinliği tamamladılar.  

Hooray! Now we can identify the letter ‘Q’, use the 
sound /q/ and provide some examples of the 
consonant /q/ because this week we have been 
introduced to the letter ‘Q’! We know “Qq” is for 
‘quiet’ , ‘quilt’ annnnnnd queen! Yes, queen! We’ve 
made a queen with the letter Q! Look at my queen! 
Isn't it super-duper cute?  

Permaculture Diary 

Limon ağacı sınıfımız bu hafta diktikleri sebzelerin ne 
kadar büyüdüğünü gözlemlediler. Büyüyen 
sebzelerin toprağını çapaladılar.  

Permakültür kulübü öğrencileri ise sebze 
bahçelerdinden ilk hasatlarını yaptılar, büyüyen yesil 
soğanlarını topladılar.   

Lemon tree class went to their vegetable garden to 
see how much their seedling have grown. Children 
ripped the soil to give their veggies a boost . 

Primary school permaculture club students did their 
first harvest, spring onions, this week.  

1. Sınıflar / Grade 1 

1. sınıflarımız KAMP yapmaya bayılıyorlar! 1lerimiz 
İngilizce dersleri kapsamında önce kamp için gerekli 
ihtiyaçlarını listelediler ve kamp çantalarını hazırladılar. 
Önce evlerinde kendi kamp çadılarını kurup ardından 
okul bahçesindeki çadırda ders yaptılar. Birlikte kamp 
şarkıları söyleyip ikindi öğünlerini yediler.   

In 1st grade we LOVE camping! Students have had lots 
of fun imagining that they are going camping. Together 
we have made lists of the things that we might need 
when we go camping and packed a bag so that we are 
prepared for all weathers and activities. Along with the 
students making a camp at home, students have also 
designed their own campsite and enjoyed a lesson in 
the school tent. Together we sang campfire songs and 
had snack together. 
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2. Sınıflar / Grade 2 

2. sınıflarımız bu hafta hayat bilgisi dersinde "Minik 
Seyyahlar" oldular. Yedi bölge yedi şehir gezip Gezi 
Günlüklerini yazdılar, gezdikleri şehirlerin tarihi yerleri, 
yöresel yemekleri hakkında bilgi sahibi oldular 

2nd graders became young travelers for their social 
studies class this week. Students traveled to 7 different 
regions in Turkey and inquired about the local cuisine 
and  history of these places. 

3. Sınıflar / Grade 3 

3.sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersinde bu hafta kendi 
parmak kuklalarını oluşturdular. Oluşturdukları bu 
kuklalarla kısa bir tiyatro metni yazıp, grup arkadaşları 
ile canlandırdılar.  

3rd graders prepared finger puppets for their activity 
in Turkish this week.  Students composed a short play 
and used their puppets to perform it. 

4. Sınıf İkinci Dönem İkinci Sınav Tarihleri / 4th Grade Exams 

İNGİLİZCE             30 MAYIS 2022 - Pzt. 

FEN BİLİMLERİ           31 MAYIS 2022 - Salı 

TÜRKÇE              2 HAZİRAN 2022- Perş. 

SOSYAL BİLGİLER         3 HAZİRAN 2022 - Cu. 

MATEMATİK            6 HAZİRAN 2022 - Pzt. 

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ    7 HAZİRAN 2022- Salı 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ   10 HAZİRAN 2022 - Cu. 

TRAFİK GÜVENLİĞİ         10 HAZİRAN 2022 - Cu.  
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