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Denizcilerin Kampı 
İlkokul Denizcilik Kulübü öğrencilerimiz, 21-22 Mayıs haftasonu, danışman öğretmenleri Ferah Eren 
liderliğinde bir doğa kampı yaptılar.   

Urla Bademler İhsaniye köyünde kamp kuran öğrencilerimiz, çadır kurma ve farklı düğüm tekniklerini 
öğrenmenin yanında; doğal yaşam becerileri kazandılar ve ormanı keşfettiler.  

SEA SCOUTS CAMP 

Primary School sea scouts went camping on the weekend of May 21-22 with their advisor Ms. Ferah Eren. 
Students set up their tents in a camping site in Bademler, İhsaniye and spent their time learning various 
knots, camping techniques as well as exploring the woods.    
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2. Sınıflarımız Zeytin'in İzinde 

2nd Graders' Olive Quest

İlkokul 2. sınıf öğrencilerimiz, birinci dönem başladıkları 
zeytinin izindeki yolculuklarını, Salı günü gerçekleştirdikleri 
geziyle noktaladılar. Öğrencilerimiz ilk dönem, zeytinin 
yaşadığımız bölge için önemini öğrenmişler ve kendi 
salamura zeytinlerini kurmuşlardı. Gezileri kapsamında ise 
minik kolejliler, Urla Özbek Köyü’ndeki bir zeytin bahçesi ve 
zeytinyağı fabrikasını ziyaret ettiler. Öğrencilerimizi konuk 
eden ve zeytinle ilgili farkındalıklarının artmasını sağlayan 
velilerimiz Değer ve Ali Kemal Tütüncüoğlu’na en içten 
teşekkürlerimizi sunarız.  

Our 2nd graders had started learning about the olive during 
the 1st semester. They had found out about the olive farming 
and had made their own olives. On Tuesday students visited 
an olive farm and workshop in Ozbek, Urla to reinforce their 
learning. We would like to extend our heartfelt gratitude to 
our parents Değer-Ali Kemal Tütüncüoğlu for making this trip 
possible. 

4. Sınıflarımızın Izmir Turu 

4th Graders' Izmir Trip

24 Mayıs Salı günü, İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimiz, 
Sosyal Bilgiler dersindeki çalışmalarını 
pekiştirmek amacıyla kapsamlı bir İzmir Gezisi 
gerçekleştirdiler.    

Öğrencilerimiz profesyonel rehberleri eşliğinde, 
Smyrna Meydanı, Agora, Kadifekale, Arkeoloji 
Müzesi ve Tarihi Asansör’ü ziyaret ettiler; 
yaşadıkları şehrin tarihini ilk elden öğrenme fırsatı 
buldular.    

4th  graders went on a comprehensive tour of 
Izmir on Tuesday in order to further their Social 
Studies themes on "where we live".  

Accompanied by a professional tour guide, 
students visited the ancient Smyrna, Agora, Pagos 
Castle, Archeology Museum and the old lift in 
Karantina. 
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Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

K2 Limon Ağacı öğrencileri bu hafta, 9 sayısını 
öğrenerek sıralama çalışmaları yaptı. Pürüzlü sayı 
kartları üzerinde 9 sayısını hissederek çizdik, ardından 
çalışma sayfasında yer alan çizgiler ile 9 sayısını 
tamamladık. 

Lemon Tree Class students explored umber 9 this 
week. Children used special number cards to discover 
how number 9 was formed and wrote their own 
numbers. 

K1 - Çam Ağacı 

K1-Çam Ağacı sınıfı "Yaz Mevsimi Geldi" temasına giriş 
yaparak yaz mevsimini bol sulu ve dokunsal bir etkinlikle 
karşıladılar. Yaz mevsimi hakkında sohbet ederek,"Yaz 
mevsiminde neler değişir? Hava durumu nasıl olur? Sıcak 
mı yoksa soğuk mu olur? Kıyafetlerimizde neler 
değişti?"sorularına cevap aradılar. Süngerle su aktarma 
oyununu bireysel tamamladıktan sonra grup olarak 
eğlenceli bir oyuna dönüştürerek hem serinlediler,hem 
eğlendiler. 

The Pine Tree Class welcomed the coming of summer 
with a tactile activity. Having explored how the weather 
and our clothing had changed with the arrival of summer, 
children used big sponges to transfer water between 
containers. It was a fun and refreshing activity.  

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 grupları bu hafta öğrendikleri sesleri oyun ve 
aktiviteler yoluyla tekrar etti. Ses kartlarını tek tek 
çekerek,çektiği sesleri gazetelerin içinden 
bulup,daire içine alan öğrencilerimiz bildiklerini 
tekrar etmenin keyfini yaşadı. 

K3 students used games and hands on activities to 
revisit the sounds they had learnt. They tried finding 
individual sounds in newspaper articles and circled 
them with colors.  
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

Bu hafta K3 grupları ayrıca çıktıkları doğa keşfinde canlı ve 
cansız varlıklara dikkat ettiler. Ağaçların, yaprakların ve 
çiçeklerin canlı; masa, salıncak ve kaydırağın cansız varlıklar 
olduğunu keşfettiler. Etkinlikte bütün duyularını kullanarak, 
çevrelerini duyuları yoluyla keşfetmenin keyfini ve 
farkındalığını yaşadılar.  

This week we went on a nature walk and paid attention to living 
and non-living objects. We found out that leaves, trees and 
flowers are living objects and tables, swings and slides are non-
living. This activity encouraged us to observe with all our 
senses. We learned to focus our attention and took in the 
details of things around us. It was a peaceful and reflective 
experience for us.  

2. Sınıflar / Grade 2 

Bu hafta 2. Sınıf öğrencilerimiz matematik dersinde 
kendi uzunluk ölçme araçlarını yaptılar. Araçlarına 
isim verdiler. Ölçümler yaptılar. Neden standart 
uzunluk ölçme araçlarının gerekliliği hakkında 
fikirlerini paylaştılar.  

Hayat Bilgisi dersinde İzmir'e ait gelenek ve 
görenekleri İzmir'in sembolü olan Yalıçapkını 
kuşundan dinleyen Kolejliler, sonrasında 
ülkemizdeki üretim faaliyetlerini incelediler.  

2nd graders invented their own measuring tools for 
math this week. They named their tools and 
measured a variety of objects using them. Then they 
discussed why we needed standardized measuring 
tools and units.  

In their social studies hours, students were 
introduced to traditional practices in Izmir by the 
very symbol of the town, the Kingfisher.  

Permaculture Diary 

Limon ağacı sınıfımız bu hafta permakültür dersinde balkon 
bahçeciliğinde yetiştirdikleri yeşillikleri kullanarak kendi salatalarını 
yaptılar, bıçak kullanmayı öğrendiler. Afiyetle yediler.  

This week, Lemon Tree class picked up the lettuces they had been 
growing in pots on the deck behind their class. They washed and cut the 
lettuce and made deliciously fresh salads. 
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