
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU HAFTANIN 
ETKİNLİKLERİ 

25.10.2010 Pazartesi 
 
09:20  Matematik 1.Yazılı                   
(6-7-8.sınıflar) 
12:35  Matematik 1.Yazılı (5.sınıf) 
16:00  Türkçe Matematik SBS -8- 
16:00  Piyano Okulu    
16:00  Basketbol Okulu 
26.10.2010 Salı 
  
09:20  Sosyal Bilgiler 1. Yazılı 
(4.sınıf) 
10:30  Yüzme (2-4.sınıflar) 
10:50  Matematik 1.Yazılı (4.sınıf) 
11:00  Faber Castell le Sanat Ansn 
13:00  Gripin Müzik Grubu ile Söyleşi 
16:00  Piyano Kursu 
16:00  Lego Mindstorms Kulübü 
27.10.2010 Çarşamba 
 
09:20  Sosyal Bilgiler 1. Yazılı         
(6-7-8.sınıf) 
10:30  Yüzme(Anasınıfı)      
12:30  Tenis (1. Sınıf)               
12:35  Sosyal Bilgiler 1. Yaz. (4.sınıf)   
16:00  Fen Sos.SBS Kursu- 8.Sınıf 
16:00  Basketbol Okulu 
28.10.2010 Perşembe 
  
09:00  YARIM GÜN EĞİTİM 
 

29.10.2010 Cuma 
  
10:30    
 
CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİ  
 
30.10.2010 Cumartesi 
  
09:00  Türkçe - Matematik Kursu  
(6-7.sınıf) 
12:00   Buz Pateni Okulu 

 
AKIL OYUNLARI  

Bir ülkenin 4 ana şehri kenar 
uzunluğu 100 km olan karenin 
köşelerine gelecek şekilde 
yerleşmiştir.Ulaştırma bakanlığı 
mümkün olan en kısa yolu 
yaparak bu 4 şehri birbirine 
bağlamak istemektedir. 

Bunu sağlayan en kısa yolun 
uzunluğu nedir? 

“BODY WORLDS” VE 
YAŞAM DÖNGÜSÜ 

 
                aziran ayında başlayıp 17  
                 Aralık’a kadar devam edecek  
                 olan ilginç bir sergi var  
                 İstanbul’da. Biz de   6,7 ve 
8.sınıf öğrencilerimizle geçen hafta bu ilginç 
sergiyi ziyaret ettik.  
Eminim birçoğunuz  
gidip görmüşsünüzdür  
Daha okullar açılmadan  
acaba öğrencilerimi  
de götürebilir miyim  
merakıyla gidip  
gördüğümde,  
derslerde  
videolardan,  
maketlerden, resimlerden faydalanarak  
anlatmaya çalıştığım insan vücudunu, 
öğrencilerimin ancak tıp fakültesinde okuyan 
öğrencilerin deneyimleyebileceği bir şekilde 
görebilecek olmaları beni gerçekten 
heyecanlandırmıştı. 
  
Çok tartışılan Body Worlds Orijinal Vücut 
Dünyası-Yaşam Döngüsü sergisi mutlaka 
görülmesi gereken bir sergi. Bir günlük 
embriyodan, 100 yaşında bir insanın 
vücuduna kadar insanın çeşitli yaşlardaki 
yaşam döngüsünü net olarak 
görebiliyorsunuz. Body Worlds, dünyada 
hiçbir müze deneyiminin yapamayacağı 
şekilde (tıp öğrencilerinin kadavra incelemesi 
hariç) insanın kendi vücudunu görmesini 
sağlıyor. İç organları, sinirleri, kasları, 
kemikleri… Sergi, döllenme anındaki ilk 
yaşam kıvılcımını göstererek yaşam 
döngüsünü anlatarak işe başlıyor. Anne 
karnında bebeğin büyümesini evre evre 
gösteriyor. Sonraki bölümlerde farklı insan 

örnekleriyle, basketbol oynayan, dans eden, 
at binen, resim yapan insanların  kas ve 
sinirlerinin biçimlerini görüyorsunuz. BODY 
WORLDS ve Yaşam Döngüsü’nde, 
Plastinasyon yoluyla dönüştürülmüş 200’ü 
aşkın insan örneği, insan bedeninin 
formunu, güzelliğini, işlevini ve potansiyelini 
sergiliyor. İnsanın yaşam döngüsünü konu 
alan özel bir sergi olan Yaşam Döngüsü, 
döllenme anındaki ilk yaşam kıvılcımından 
bebeklik ve çocukluğa, ergenlik ve 
gençlikten yetişkinliğe ve yaşlılığa kadar 
bedenin yaşamındaki safhaları gösteriyor. Ve 
sergi boyunca sizi vücudumuzdaki şaşırtıcı 
gerçeklerle karşılaştırıyor.  
 
Her ne kadar derslerde sigara içmenin 
zararlarından öğrencilerime bahsetsem de 
herhalde sigara içen biriyle içmeyen birinin 
akciğerlerinin gerçek örneklerini görmeleri 
kadar kalıcı bir öğrenme sağlamak mümkün 
olmaz diye düşünüyorum. Derslerde 
işlediğimiz konuların  bu tür sergilerle, 
öğrencilerin daha da ilgilerini çekerek, 
yaparak, yaşayarak  birinci elden deneyimler  
kazandıklarında öğrenmelerinin daha kalıcı 
olacağına inanıyorum. Hazırladığım gezi 
etkinlik kitapçığı ile de gezi sonrası 
öğrenciler gördükleri üzerine düşünme fırsatı 
buldular  ve kitapçıktaki soruları 
cevaplayabilmek ayrıntılı araştırmalar 
yaptılar. Kendileri böyle bir sergi için 
vücutlarını bağışlamanın nasıl olacağı üzerine 
düşündüler. Dünyada 30 milyon kişi 
tarafından ziyaret edilen sergiyi 12 Kasım’da 
da 4 ve 5. sınıf öğrencilerimizle gideceğiz. 
Sergiyi henüz görmeyenlere 17 Aralık’a 
kadar vakit olduğunu ve mutlaka görülmesi 
gerektiğini hatırlatmak isterim. 
  

Naciye DİNÇSOY BAYRAM 
Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
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