
SİZİN HİÇ SÜPER KAHRAMAN 

 ARKADAŞINIZ OLDU MU? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n güzel 

arkadaşlıklar 

1.sınıfta başlar. 
Neden mi? 

Çünkü ilk defa bu 
yaşlarda kendi 

yaşlarımızdaki birçok 

kişiyi ikinci bir aile olarak görmeye 
başlarız. 

Çünkü sadece bu yaşlarda edindiğimiz 
arkadaşlarımıza şu an 

yükleyemeyeceğimiz kadar büyük 

anlamlar yükleriz. Çünkü 
arkadaşlarımızla oyun oynamak 

dünyanın en ciddi, en önemli işidir o 
yıllarda... İleriki yaşlarımızda 

birbirimizi olduğumuz gibi 
kabullenmenin çok zor olacağını 

bilmeden, her gün farklı karakterlere 

bürünüp birbirimiz için bir süper 
kahraman, fantastik bir karakter veya 

gününe göre kötü bir cadı da 
olduğumuz günler bu günler.  

Onların süper kahraman arkadaşları 

var. Pamuk Prenses, Spiderman, 
Süngerbob ve daha nice başka çizgi 

karakterleri… Çünkü onlar birbirinin 
öyle olduğuna inanıyorlar. Size delilik 

gibi gelse de çoğu zaman biz de 

inanıyoruz onların varlığına...                 

Çünkü bu küçük ruhların ne derin 
hayal gücüne sahip olduklarını ve ne 

büyük yetenekler taşıdığını en iyi biz 
biliyoruz. Onların oyun arkadaşı 

olmak, öğretmek, onlardan öğrenmek 

o kadar zevkli ki, onlarla geçirdiğimiz 
vakitten sonra gerçek dünya fazlasıyla 

sıradanlaşıyor.  

Birbirini çok seven bir aileyiz biz. 

Öğretmenlerini ve arkadaşlarını aile 

gibi seven küçük insanlar topluluğu ve 
aralarına belli etmeden karışan biz 

öğretmenlerden oluşan bir aile. Küçük 
arkadaşlarımızı çok seviyoruz ve bu yıl 

beraber geçirdiğimiz bu çok ayrıcalıklı 
zaman boyunca öğrendiklerimizi, 

oyunlarımızı ve yaptıklarımızı sizlerle 

bir parça da olsa paylaşmak istiyoruz. 
Bu yüzden tüm aile toplanıp bize 

katılmaya davet ediyoruz sizleri...  

Yarın (24 Mart Cumartesi) 16:30’da 

Akatlar Kültür Merkezinde görüşmek 

üzere..! 

Leyla Günay 

1.sınıf Öğretmeni 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

26.03.2018 Pazartesi 
08:40 İngilizce 1.sınavı(Gr45678) 
10:00 Yazar Gönül SIMPSON  
 söyleşi ve imza 
 (Preschool, Gr1234) 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
  (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

27.03.2018 Salı 
08:40 Deneme Sınavı (Gr8) 
09:50 Yüzme (Gr24) 
10:00 Atatürk Arboretumu gezisi,  
 (Preschool) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K. 
 

28.03.2018 Çarşamba 
09:50 Yüzme (Preschool) 
12:30 Tenis (Gr1) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

29.03.2018 Perşembe 
10:00 Barış Manço Müzesi (Gr4) 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:50 İngilizce Destek Programı  
 

30.03.2018 Cuma 
13:10 Bireysel Destek Programı (Gr8) 
15:35 Ayın Kitap Kurdu ve Ayın  
 Öğrencisi'nin açıklanması  
 (Tüm okul) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
18:00 'Kütüphanede Bir Gece’   
 Etkinliği  (Gr5) 
 (Kütüphane Haftasına Özel  
 Etkinliklerle dolu bir gece) 
 

31.03.2018 Cumartesi 
08:50 Destek Programı (Gr678) 
09:00 Randevulu veli toplantısı  
 (Preschool) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 
 

HAFTANIN SORUSU 
8 tane bilardo topumuz var. Bu 

toplardan birisi hafif diğer 7 tanesi aynı 
ağırlıkta ve bir de elimizde baskül terazi 

var bu teraziyi iki kez kullanma 
hakkımız var. Biz bu 8 toptan hafif 

olanı nasıl buluruz?. 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
Güç ve güveni hep dışımda aradım. 
Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve 
her zaman oradadır. 

Sigmund Freud 



BİLİM KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ İLE BİLİM MERKEZİNDE DENEYLER 

BUZDA EĞLENCE 

kulumuzun bilim kulübü 
öğrencileri ile Beşiktaş 
Belediyesi Çocuk Bilim 
Merkezi’nde atölye 
çalışmalarına katılarak farklı 

deneylerle bezeli bir bilim yolculuğu yaptık. 
Farklı ilgi alanları için üç farklı atölyede (fizik, 
kimya, biyoloji) öğrencilerimizin ilgi ve 
yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak, 
hayatın içinde her gün 
yüzlerce kez karşılaşılan 
şaşırtıcı olayların “neden-
sonuç” ilişkisi içinde 
“araştırarak/sorgulayarak” 
öğrenecekleri etkinliklere 
katıldık; 

PARMAK İZİ ANALİZİ 

Parmaklarımızın ucu ile uca 
en yakın eklemi arasında yer 
alan kıvrımlar parmak izini 
meydana getirmektedir. 
Parmak izi, tek yumurta 
ikizleri de dahil olmak üzere 
her insanda farklılık 
göstermektedir. Parmak izinin 
oluşumu daha anne karnında 
embriyo halindeyken başlar 
ve ölüme kadar insanların 
değişmeyen özelliği olarak kalır. Parmak izi, 
her insanın kimliği niteliğindedir. Parmak 
izinin oluşması, parmak uçlarımızda gözle 
göremediğimiz ter gözenekleri sayesinde 
olmaktadır. Terlediğimiz zaman bu 
gözeneklerden çeşitli kimyevi maddeler dışarı 
atılmakta ve ter, dokunduğumuz yere 
parmak ucumuzdaki çizgilerin baskısını 
yapmaktadır. Peki, parmak izi nasıl alınır? 

Parmak izi alınacak olan kişi düz bir zemine 
dokunduğunda muhtemel  

olarak kişinin parmak izi zeminde kalacaktır. 
Fakat iz, gözle görülemeyecek kadar silik 
olmaktadır. Öğrencilerimiz, kendi parmak 
izlerini görmek için parmaklarını sırayla 
ninhidrin adlı kimyasala dokunarak 
parmaklarını boyadılar ve bant sayesinde bu 

izi alarak beyaz kâğıda geçirdiler. Böylece 
beş parmaklarının izini ayrı ayrı görebildiler. 

DNA İNCELEDİK 

Dna, dünya üzerindeki tüm canlı 
organizmaların özelliklerini belirleyen kalıtım 
materyalidir. Bir ağacın yapraklarının rengini, 
bir kurdun azı dişlerinin büyüklüğünü, bir 
zürafanın boyunu veya parmaklarımızın 

şeklini DNA belirler. Yediğimiz meyveler de 
dahil tüm canlılarda dna bulunur.100ml su, 
1,5 g tuz ve 100 ml şampuanı bir kaba 
ekleyerek köpürmeyecek şekilde karıştırarak 
elde ettiğimiz içerisinde kivi (parçalanmış ve 
öğütülmüş bir şekilde) ilave ederek kivinin 
dnasını inceledik. Elde ettiğimiz dna 
çözeltisini süzgeç yardımıyla süzüp tüpün 
içine aktardık. Dna bir süre bekledikten sonra 

köpük şeklinde şeffaf ve ipliksi 
olarak göründü.Hücre zarı ve 
hücre çekirdeğinin zarı lipid 
denilen yağlı maddeden oluşur 
ve şampuan bu yağlı yapıyı 
çözer. Böylece zarlar 
parçalanarak dna dışarı çıkar. 
Tuz ise dna zincirinin bir arada 
durmasını ya da çökelmesini 
sağlar. Hücre duvarının fiziksel 
olarak parçalanması için ise 
meyvelerin parçalanması 
gerekmektedir. Deterjan da bu 
sürece katkı sağlamaktadır. 

KENDİ BOYALARIMIZI 
YAPTIK 

Öğrencilerimiz, sıklıkla 
kullandıkları pastel boyaların 
nasıl yapıldığını öğrenerek 

kendilerine boya yaptılar. Bir kap içerisinde 
parafin ve vazelini karıştırarak renklendirici 
eklediler ve eritmek üzere ısının üzerine 
koydular. Biz renk olarak kırmızı pastel boya 
yapmayı tercih ettik. Karışım, sıvı hale 
geldikten sonra kalıplara dökerek 
donmalarını beklediler.  Donduktan sonra her 
biri kendi yapmış olduğu pastel boyayı hatıra 
olarak evlerine götürdüler. 

er ay yeni bir spor dalını 
tanıdığımız beden eğitimi 
dersimizde; 
geçtiğimiz ay buz 
patenini yakından 

tanıdık.  

Buz Pateni, buz zeminde altı 
kızaklı patenle kayarak yapılan 
dünya çapında bir spor dalıdır. 
Vücudu biçimlendirerek, ruhi 
zenginliği, moral rahatlığını ve 
fiziki gelişmeyi sağlıklı bir şekilde 
düzenler. 

Hareketlerdeki ifade gücünü ve 
aynı zamanda dayanıklılığı da 
eğitir. Buz Patenin en önemli 
etkisi estetik yönde olmasıdır. 
Bireysel ve çift olarak, ayrıca 

gruplar halinde buz üzerinde dönüş, kaldırış, 
atlayış ve adım dizisi gibi hareketlerin boy 

gösterdiği bir olimpiyat sporu olarak anılır. 
Disiplinli ve çok çalışmayı gerektiren bir spor 

dalı olan buz pateni, 
öğrencilerimizi çok 
heyecanlandırdı.  

Öğrencilerimizden buz 
pateniyle hiç tanışmayanlar 
olduğu gibi buzun üzerinde 
dans edenler de vardı. İlk 
defa buza adımını atan 
öğrenciler günün sonunda 
ilerleme kaydetmişti. 

 Bu spor dalını bilen 
öğrencilerimizin, bilmeyen 
arkadaşlarına yardım 
ettikleri güzel ve eğlenceli 
görüntüler ortaya çıktı. 


