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Haftalık  online ders programı 
için lütfen sınıfınıza ait drive 

adresini kontrol ediniz.
 

  HAFTANIN TEKERLEMESİ   

Bir tarlaya kemeken ekmişler. 
Bu tarlaya iki kürkü yırtık kel kör kirpi 

dadanmış. 
Biri kürkü yırtık erkek kel kör kirpi, öteki 
kürkü yırtık dişi kel kör kirpi. Kürkü yırtık 
erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, 
kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık 
kürküne; kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin 
yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör 

kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

        HAFTANIN SORUSU     

Öyle iki sayı söyleyin çarpımları tek 
basamaklı, toplamları çift basamaklı 

olsun bu sayılar kaçtır?

 CORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELEMİZİN KAHRAMANLARINA  

SONSUZ TEŞEKKÜRLER...

Dünya corona 
virüs salgınıyla 
mücadele ediyor. 
Dünyanın her 

yerinde bilim adamları, 
doktorlar, hemşireler, 
eczacılar ve tüm sağlık 
çalışanları çabalarını 
coronavirüs’ün yarattığı 
hastalığı önleme, teşhis ve tedavi etmeye 
odaklandı. Dünyayı etkisi altına alan ve 
Türkiye’de etkisini gösteren corono virüsüne 
karşı mücadele veren ve büyük bir özveri 
ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına ne kadar 
teşekkür etsek az.
Bugünlerde hepimiz evde kalarak sosyal 
izolasyona dikkat ederek onlara yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. On binlerce insan 
sosyal medyada birbirlerine ve tüm sağlık 
çalışanlarına destek olmak için #EvdeKal 
etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor. Tüm 
dünyada bir eğitim hareketi eş zamanlı 
devreye girerek, okullar online eğitime 
yöneliyor. Mümkün olduğunca her iş kolu 
ekranlar üzerinden yürümeye başlıyor. 
Teknoloji şirketleri eğitimcilere know-
how larını karşılık beklemeksizin açıyorlar. 
Farklı dillerden, toplumlardan, halklardan 
milyonlarca insan aynı ortak paydada 
birleşiyor. Parçası olduğumuz küçük 
topluluklarda veya büyük toplumlarda her 
birimizin kurallara uyumunun ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. 
Tek birimizin değil, hepimizin çabasıyla hep 
beraber kazanacağız. Bu hastalıkla savaşta 
kötü haberler aldığımızda hiçbirimizin zayıf 

halka olmaya hakkı olmadığını daha iyi 
anlıyoruz. 
Tecrübe edinmiş ülkelerin doktorları, salgının 
yeni başladığı ülkelerdeki meslektaşlarını 
uyarıyorlar. Hastalıkla savaşta kişisel hijyen 
kurallarının ve toplumsal izolasyonun 
önemi ortaya çıkıyor. Bu refleksi hızla 
gösteren toplumlar daha az yara alarak 
bu süreci atlatacaklar. Bu salgın ile 
mücadelemizde, ağır şartlarda görev yapan 
tüm sağlık çalışanlarımıza desteğimizi ve 
teşekkürlerimizi sunmak için, sizler de 
duygu ve düşüncelerinizi anlatan resimler 
yapabilir, afişler, sloganlar hazırlayabilirsiniz. 
Yaptığınız resimlerin ve afişlerin fotoğraflarını 
evdekal@istanbulkoleji.com adresine  
11 Nisan Cuma saat 16.00 ya  kadar 
gönderebilirsiniz.
Büyük risk altında gecesini gündüzüne 
katarak, fedakarca hizmet veren tüm 
sağlık çalışanlarımızı kutluyor ve ayakta 
alkışlıyoruz.
Şimdi bu etkinlikle tüm sağlık çalışanlarımıza 
desteğimizi ve teşekkürlerimizi göstermenin 
tam zamanı…
Haydi çocuklar corona virüsü ile 
mücadelemizin kahramanlarına resimler 
yapalım, afişler hazırlayalım. Yapacağınız 
resimler, afişler ve göndereceğiniz mesajlarla 
onlara destek olalım…

Sedef AKSAKA
Görsel Sanatlar Öğretmeni


