
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
14.01.2013 Pazartesi 
 
09:00 SİS Sınavı 3 (6,7,8) 
13:00 NASA Uzay Sergisi (4,5.sınıf) 
15:50 8.sınıflar SBS (Tur/Mat) 
15:50 Piyano Okulu     
15:50 Basketbol Okulu 
 
15.01.2013 Salı 
  
10:30 Yüzme (2-3.sınıflar) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
  
16.01.2013 Çarşamba 
 
10:30 Yüzme (Anasınıf)    
12:30 Tenis  (1. Sınıf)       
13:00 Pera müzesi gezisi ve Atölyede 
kil çalışması 5. Sınıf 
15:50 8 sınıflar SBS (Fen/Sosyal) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl. 
15:50 Capoeira Klubü 
 
  
17.01.2013 Perşembe 
 
09:00 Hava Taşıtlarını Tanıma gezisi - 
Yeşilköy Havacılık Müzesi (Anasınıfı) 
15:50 İngilizce Kursu   
15:50 Basketbol Okulu     
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
 
18.01.2013 Cuma 
 
15:50 Satranç okulu 
15:50 Piyano  
  
19.01.2013 Cumartesi 
 
09:00 6 ve 7.sınflar SBS kursu 
(Türkçe-Matematik) 
09:20 Randevulu Veli Toplantısı        
(1-A Sınıfı)   
 
 

HAFTANIN SORUSU 
  
  
Bir babanın 7 kız çocuğu vardır. 7 kız 
kardeşin her birinin bir erkek kardeşi 
olduğuna göre.  
 
Babanın kaç çocuğu vardır. ? 

Defne NAMLI: Yazmaya olan 
merakınız nasıl başladı? Kitap yazma 
fikri sizde ilk kez nasıl oluştu? 
 
Beyza DERİNGÖL: Ben aslında 
çocukluğumdan beri yazıyorum. Okuma 
yazmayı öğrenmemle birlikte ilk olarak 
günlük tutmaya başladım. O şekilde 
yazmaya devam ettim ve bugünlere 
kadar geldim.  
 
Kitap yazma fikri bende esasen seneler 
önce oluştu ama demek ki bu zamana 
denk gelmesi gerekiyormuş. 
 
Arman KAMAR: Neden büyüklere 
yönelik değil de çocuklara yönelik 
kitaplar yazıyorsunuz? Özellikle çocuk 
edebiyatını seçmenizdeki sebep nedir? 
 
Beyza DERİNGÖL: Aslında büyüklere 
yönelik yazdığım şeyler de vardı ama 

ÇOCUK KİTAPLARI YAZARI 
BEYZA DERİNGÖL ÖĞRENCİLERİMİZLEYDİ 

                              
              ocuk kitapları yazarı Beyza Deringöl, güzel bir söyleşi ve imza günü etkinliği  
                için okulumuzun 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle birlikteydi. İşi gereği çocuklarla  
                birlikte çok fazla vakit geçirmesi ve çocuklara olan sevgisinden dolayı çocuk  
                edebiyatına yöneldiğini söyleyen Beyza Deringöl, yazmaya giden yolun mutlak 
olarak okumaktan geçtiğini aktardı. Günlük tutmanın bu yaş grubunda zevkle 
yapılabilecek bir yazı aktivitesi olduğuna dikkat çeken Deringöl, bu şekilde yazı yazmanın 
bir alışkanlık haline geleceğini söyledi. Çocuklarla birlikte interaktif olarak çiftlik hayatı ve 
kitabı üzerine etkinliği sürdüren Beyza Deringöl, son olarak öğrencilerimizin kitaplarını 
imzalayarak etkinliği sonlandırdı. Bakalım yazar Beyza Deringöl bizlerle neler paylaşmış 
birlikte olduğu zaman dilimi içerisinde.. 

açıkçası ben çocuklarla birlikte olduğum için 
onlara hitap eden kitaplar yazmak istedim. 
Senelerdir kütüphane öğretmenliği 
yapıyorum ve bu yüzden de hep çocuklarla 
içiçeyim. Sizlerle birlikte olmak hem çok 
keyifli hem de beni genç tutuyor diyebilirim 
ruh olarak. 
 
Defne NAMLI: “Dedemin Bisikleti” kitap 
serisini oluşturma fikri nasıl gelişti? Serinin 
sonraki kitaplarının konusu ne olacak? 
 
Beyza DERİNGÖL: Bu kitap serisi aslında 
biraz da şehir hayatından uzaklaşma 
isteğiyle ortaya çıktı. Şehirde yaşamak çok 
keyifli değil biliyorsunuz.  
 
Bu yüzden doğayı tanıtan bir şeyler yazmak 
istedim. 1 hafta sonra ikinci kitabı da çıkıyor 
serinin. O kitapta da değişik mevsimlerin 
sebze ve meyvelerini tanıyacağız ve seri bu 
şekilde devam edecek. 



    
 
 

 
 
 
 
 
 

ÖĞRENCİLERİMİZ SU ALTI DÜNYASINI KEŞFEDİYOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sade     ğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte İstanbul Forum’daki Sualtı Müzesi’ne gittiler. 
             Dünyanın dört bir tarafından su altı canlılarının yer aldığı bu fantastik akvaryum  
             içinde birçok canlı türünü inceleme imkanı buldular. Ayrıca gösteri dalgıçları            
             köpek balıklarının bulunduğu akvaryuma girerek onları beslediler. Öğrencilerimiz 
bu heyecanlı gösteriyi nefes almadan izlediler. Gezimizdeki bir başka ilginç not da, 
öğrencilerimizin “İguanayı” ellerine alıp sevmeleri oldu.  Görüntüsünün  aksine çok evcil 
bir hayvan olan İguana uzun süre öğrencilerimizin ilgi odağı olarak kalmayı başardı.

Arman KAMAR: Serideki Can ve Ceylan 
karakterlerini oluştururken, çevrenizdeki 
çocukları mı gözlemlediniz yoksa tamamiyle 
hayali karakterler mi yarattınız? Çevrenizde 
tanıdığınız Can ve Ceylan’a benzeyen 
çocuklar var mı? 
 
Beyza DERİNGÖL: Çok fazla öğrencim 
oldu, ama Can ve Ceylan’ı tamamen hayal 
ürünü olarak ortaya çıkardım diyebilirim. 
 
Defne NAMLI: Bundan sonraki kitap 
projeleriniz nelerdir? Yine sadece çocuklara 
yönelik kitaplar mı yazacaksınız, yoksa 
büyüklere roman yazma gibi projeleriniz de 
var mı? 
 
Beyza DERİNGÖL: Şu an için eğitim adına 
bazı projelerim var. Daha çok velilere ve 
öğretmenlere yönelik, okuma alışkanlığını 
çocuklara kazandırmaya yönelik bazı 
konularda çalışmalarım var. Zaman 
gösterecek gelecekte neler olacağını bu 
anlamda biraz da. 
 
Arman KAMAR: “Dedemin Bisikleti” gibi , 
yeni bir kitap serisi yaratmayı planlıyor 
musunuz? Yoksa Can ve Ceylan’ın maceraları 
mı devam edecek yeni kitaplarınızda? 
 
Beyza DERİNGÖL: Şimdilik Dedemin 
Bisikleti devam edecek ama birkaç kitaptan 
sonra aklımda kurgulanmış hikayeleri de 
gelişmelere göre şekillendirmeyi planlıyorum. 
 
 
Defne NAMLI: Kendinizi bir kelime ile 
tanımlamanız gerekse bu kelime ne olurdu? 
 
Beyza DERİNGÖL: Sadece tek kelime 
hakkım mı var? O zaman zor. Duygusal, 
diyeyim o zaman. 
 
Arman KAMAR: Favori kelimeniz nedir? En 
çok hangi kelimeyi kullanıyorsunuz? 
 
Beyza DERİNGÖL: Gülümsemek kelimesini 
çok seviyorum ve çok sık kullanıyorum, çünkü 
enerjisi çok yüksek bir kelime. 
 
Defne NAMLI: İleride yazar olma hayali 
kuran çocuklara tavsiyeleriniz nelerdir? 
 
Beyza DERİNGÖL: İlk tavsiyem günlük 
tutmaları, bu gerçekten önemli. Her gün bir 
şeyler yazdığınız için bu zamanla alışkanlık 
haline geliyor siz farkına varmadan. Bir de 
çok fazla okumak tabi, onu zaten 
yapıyorsunuzdur.  
 
Arman KAMAR: Son olarak aşağıdaki 
kelimelerin sizin için ne anlam taşıdıklarını 
yine sadece bir kelime ile ifade etmeniz 
gerekse bu kelimeler ne olurdu?   
 
Beyza DERİNGÖL: 
 
Başarı : Hayat 
 
Mutluluk : Hayatın amacı, iki kelime oldu. 
 
Aile : Öncelik 
 
Yazmak : Hayalgücü 
 
Dedemin Bisikleti : Başlangıç 
 

BU KEZ ROTAMIZ GÜNEŞ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
         
             ğrencilerimiz ile birlikte çok ilginç bir müzeye gittik. Adı müze ama içerde bizi  
             çeşitli bilimsel deneyleri yapabileceğimiz harika bir parkur bekliyordu.  Goethe- 
               Institut Istanbul, Berlin Humboldt Üniversitesi, Rahmi M. Koç Müzesi ve Neues 
Universum Çocuk Müzesi işbirliğiyle hazırlanan bu müze, Güneş sistemimiz ve enerji 
kaynağı olarak Güneş’i kullanma temasını taşıyordu. Geleceğin enerji kaynağı olan Güneş’i 
çeşitli oyunlar oynayarak yakından tanıma fırsatı sunuyor. Sergi, Güneş’in sonsuz enerji 
potansiyelini ve geleceğin enerji kaynağı olarak kullanımını tanıtıyor, ilginç deneyler, 
interaktif enstalasyonlar, bilgi oyunları ve bilgisayar animasyonları yoluyla öğrencilerimizi 
Güneş’in içine doğru bir yolculuğa çıkardı. 
 
15 milyon derecelik sıcaklığın hüküm sürdüğü Güneş’in içine doğru bir yolculuğa çıkan 
öğrencilerimiz Güneş ışığının ısısıyla yarışa girdiler. Proton çarpıştırıcısı yardımıyla minik 
parçacıkların füzyonunu gerçekleştirdik, geleceğin enerji kentini kurduk, ışıkla böceklere 
hayat verip, onları uçurduk, bir domates veya çikolatada ne kadar enerji saklı olduğunu 
keşfetmek için deneyler yaptık. Enerji langırtıyla oynayıp enerji puanları topladık ve son 
olarak, aslında beyaz olmayan kutup ayısıyla, ışıktan ürken pala dişli yeraltı faresi ve 
Güneş’in ışığını sevmeyen  büyükbabayla ilgili öyküler dinledik. 
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