BU HAFTANIN
ETKİNLİKLERİ
18.10.2010 Pazartesi
09:20 Fen Teknoloji 1. Yazılı
(6-7-8.sınıflar)
10:50 Fen Teknoloji 1. Yazılı 4.sınıf
16:00 Türkçe Matematik SBS -816:00 Piyano Okulu
16:00 Basketbol Okulu
19.10.2010 Salı
10:30 Yüzme (3-5.sınıflar)
16:00 Piyano Kursu
16:00 Lego Mindstorms Kulübü
20.10.2010 Çarşamba
09:20 Türkçe 1. Yazılı 6-7-8.sınf.
10:30 Yüzme(1. Sınıf)
12:30 Tenis (Anasınıfı)
12:35 Fen ve Tekn.1.Sınav 5.Sınf
16:00 Fen Sos.SBS Kursu- 8.Sınıf
16:00 Basketbol Okulu
21.10.2010 Perşembe
09:20 Türkçe 1. Yazılı (4. sınıf)
13:00 Rahmi Koç Müzesi Gezisi
(Anasınıfı)
10:00 Buz Müzesi Gezisi (4 ve 5.
Sınıf)
16:00 Lego Mindstorms Kulübü
16:00 Basketbol Okulu
16:00 İngilizce Kursu
(2,3, 4,5,6,7,8.Sınıf)
22.10.2010 Cuma
10:50 Türkçe 1.Yazılı (5. sınıf)
16:00 Piyano Okulu
23.10.2010 Cumartesi
09:00 1.SINIF VELİ TOPL.
(RANDEVULU)
09:00 Fen B. Sosyal B. Kursu
(6-7. Sınıf)
11:30 Buz Pateni Okulu

AKIL OYUNLARI (GEÇEN
HAFTANIN YANITI

ÖĞRENCİLERİMİZ
HAYVAN DOSTLARINI
TANIDILAR
ayvanların dünyası küçük
çocukların her zaman
ilgisini çeken bir konudur.
Çocuklar hayvanları
anlamak ve dünyalarını
tanıyabilmek için
sıklıkla ilginç sorular
yöneltirler. Özel
İstanbul Koleji
Anasınıfında
çocuklarımızın bu
meraklarını
giderebilmek için
Gems programları ve her ay ele aldığımız
hayvan konuları ile dostumuz
hayvanların yaşamlarını yakından
tanıyoruz.
4 Ekim Dünya Hayvanları koruma günü
sebebiyle uzun bir yolu büyük bir
heyecan içinde kat ederek hayvan
dostlarımızla
Darıca
Hayvanat
Bahçesi’nde buluştuk. Hayvanlara olan
sevgimizi göstermek için sabırsızlanan
bizleri çok hoş bir sürpriz bekliyordu. Bizi
karşılayan rehberimiz bizi Gina adlı yeni
doğan şempanzenin doğum günü
partisine
götüreceğini
açıkladı.
Şempanzelerin
yer
aldığı
bölüme
ulaştığımızda basın, görevliler ve başka
okullardan gelen çocuklar heyecan içinde
pastanın kesilmesini bekliyorlardı. Bizler
de
bu
eğlenceye
ortak
olduk.

İkinci
durağımız
deve
kuşlarının
bulunduğu alandı, hepimiz bu dev
kuşlarının
hareketleri
ile
adeta
büyülendik. Devamında dev timsahların
ve diğer sürüngenlerin yer aldığı bölüme
girdik. Bu bölümde yaratılan ambiyans
balta girmemiş Amazon Ormanları’ndan
farksızdı. Sonrasında bu bölümden açık
alana çıkarak Lama’ları elimizle besledik
ve bir de hatıra fotoğrafı çektirdik.
Hemen yan blokta yer alan kaplanlar
gerçekten doğa harikası canlılardı.
Afrika penguenleri, vatoz balıkları,
köpek balıkları, pirhanalar ve deniz
kaplumbağaları ise sualtı dünyasından
aklımızda
en
çok
kalanlardı.
Kaplumbağa
demişken
turumuzu
sonlandırıp şirin ayıcığa güle güle
demeden
önce
uğradığımız
kara
kaplumbağası
gerçekten
devasa
boyutlardaydı. Farklı türde onlarca çeşit
canlıyı doğal yaşam ortamlarında
gözlemleme olanağı bulduk. Şimdi
öğrencilerime en çok sizi etkileyen canlı
hangisiydi diye sorduğumda balıklar,
iguanalar, yılanlar, goriller, zebralar,
kartallar, kurtlar, keçiler, ördekler,
kuğular, papağanlar gibi pek çok canlıyı
söyleyebiliyorlar.
Hayvan dostlarımız ile geçirdiğimiz bu
güzel
gün
çocuklarımızın
unutmayacakları anlar olacaktır. Bizler
de bu geziyle sevgi ve dostluk
erdemlerini hayvanların yaşantılarını
gözlemleyerek hatırladık.
Sevda ÖZER
Anasınıfı Öğretmeni

