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HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

20 Mayıs Dünya Arı Günü 
Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz, 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nü coşkuyla kutladılar. Öğrencilerimiz hafta 
boyunca arılarla ilgili çalışmalar yaptılar, arıların çevresel denge için önemini araştırdılar. Doğaya atmak 
üzere tohum topları yaptılar. Görsel Sanatlar derslerinde arı kuklalarıı, rozetleri tasarladılar, arı şarkıları 
söylediler ve parkur oyunlarında çalışkan arılar gibi takım olup yarıştılar.   

May 20 WORLD BEE DAY 

Kindergarten and Primary School students celebrated the World Bee Day with lots of fun. During the week 
students learnt about bees, focusing on the importance of bee population for the environmental balance. 
They made seed bombs. In art classes they designed bee puppets, pins and on the Bee Day they had a 
sports tournament where they had to work together like bees.   
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Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Bu hafta Limon Ağacı sınıfı öğrencileri arıları yakından tanıdılar. 
Arıların görevlerini, nasıl birlikte çalışıp bal yaptıklarını öğrendiler. 
Farklı arı türlerini inceleyerek, arı fotoğraflarına bakarak, kendi 
gözlemsel çizimlerini yaptılar. 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde ise  arı 
popülasyonunu arttırmak üzere doğaya atmak için çamurdan tohum 
topları oluşturdular.  

This week in the Lemon Tree Class, the children looked closely at 
bees. The children learned of the role of bees, and how they work 
together to make honey. The children then looked at different types 
of bees, and drew individual observational bee pictures from 
photos. For World Bee Day, the children made seed bombs with soil, 
to later be dispersed, to help the bee population. 

K1 - Çam Ağacı 

K1 Çam Ağacı sınıfı bu hafta "Uğur Böcekleri-Kelebek" 
temasına giriş yaptılar. Tırtıl ve kelebek ile tanıştıktan sonra 
meraklı gözlerle "Aç Tırtıl" hikayesini dinlediler. Ardından 
bahçe alanında sırayla aç tırtıl hikayesindeki tırtıl olup 
önlerine çıkan yiyecekleri yediler. 

This week the Pine Tree Class started their theme on 
"Ladybugs and Butterflies". After being introduced to the 
caterpillars and butterflies, they listened to the story of "The 
Very Hungry Caterpillar". They they dramatized the hungry 
caterpillar's story in the garden.  

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 öğrencileri bu hafta böcekleri incelemeye devam 
ettiler. Farklı böceklerin nerede yaşadığı, ne 
yediğiyle ilgili bilgi edindiler. Özellikle uğur 
böceklerinin yaşam döngüsü üzerinde durdular.  

This week K3 classes continued exploring insects. 
Students learnt about different types of insects, 
where they live, what they eat and more. This week 
students specifically followed ladybugs, learnt about 
their life cycle, and made a paper ladybug to follow.  
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 grupları ile bu hafta kendimizi iyi hissettiren hayvanlardan 
da bahsettik ve tanıdık. Daha sonra örüntü kurallarını 
hatırlayarak pekiştirmek amaçlı “Örüntü kuralı nedir? Örüntü 
nasıl oluşturulur?” Sorularına yanıtlar bulduk. Ardından 
kendimizi iyi hissettiren hayvanlardan oluşan üçlü örüntüler 
ürettik. Oluşturduğumuz örüntülerin örüntü kurallarına uygun 
olup olmadığını arkadaşlarımızla paylaşarak değerlendirdik.  

K3 students also talked about their favorite animals this week. 
Then students revisited the concept of patterns. Students then 
used their favorite animals to create their own patterns and 
shared their designs with their friends.  

Permaculture Diary 

Limon ağacı sınıfı bu hafta bahçemizde yetişen bitkileri kullanarak eco print tekniğini öğrendiler.  

Permakültür kulübü öğrencilerimiz ise bahçemizden topladıkları kokulu güllerden gül reçeli yaptılar.  

This week, Lemon Tree class discovered the eco-print technique using vegetables grown in their garden. 

Primary school permaculture club students made rose jam using the petals from the rose bushes around the 
school campus. 
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2. Sınıflar / Grade 2 

2. sınıflarımız okulumuzda başlattıkları Atık Pil 
Kampanyasında topladıkları pilleri saydılar. Veri topladılar. 
Topladıkları verileri kullanarak çetele ve sıklık tablosu 
oluşturdular. Tablolardan yararlanarak sütun grafiğine 
çevirdiler. 

2nd graders had previously started a "Waste battery 
collection campaign". This week they visited classes and 
collected the waste batteries. Using these batteries they 
made frequency tables and bar graphs connecting the 
theme to their math studies. 

Anaokulu öğretmenimiz Sanem Yalçın 
Kösele'nin kolaylaştırıcılığında, Anaokulu K3  
öğrencilerimiz “Beklemeyi Sevmeyen Tavşan” 
adlı hikâye kitabını soruşturdular.   

Çocuklarımız, "Aceleci olduğumuzda mı bir 
şeyleri kaçırırız yoksa yavaş olduğumuzda mı? 
Beklemek nasıl hissettirir? Neleri sabırla 
bekleriz?" soruları üzerine derinleşerek; sabır, 
arkadaşlık, gayret etmek değerlerine 
yöneldiler.   

20 Mayıs Cuma akşamı 08.00'de TED İzmir 
Radyo'da! 

1. Sınıflar / Grade 1 

1. sınıflarımız 18 Mayıs Çarşamba günü Urla 
İtfaiyesini ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz, güvenli 
hayat ünitesi kapsamında öğrendiklerini, itfaiye 
görevlilerinden de dinleyerek pekiştirme şansı 
buldular. Öğrencilerimizin ziyareti sırasında gelen 
bir acil durum telefonu ve itfaiye aracının 
müdahale için yola çıkması, miniklerimizi çok 
heyecanlandırdı.    

On Wednesday May 18, 1st grade students 
visited the Fire Station in Urla. Students had the 
opportunity to see first hand how emergency 
procedures worked. Just as our students were 
visiting an emergency call came and one of the 
fire trucks drove off to see to the fire. This actual 
fire situation made the young ones really excited. 


	20 Mayıs Dünya Arı Günü
	K1 - Çam Ağacı
	K2 - Limon Ağacı
	K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları
	K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları
	Permaculture Diary
	1. Sınıflar / Grade 1
	2. Sınıflar / Grade 2

