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π Sembolü nereden geliyor?

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

Birinci Dünya Savaşı 
içerisinde yer alan 18 
Mart Çanakkale Zaferi 
birlik ve beraberliğin 

gösterildiği en güçlü 
tarihi dönüm noktasıdır. 
Zorlu koşullara ve büyük 
kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer 
kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi 
anlamı ve önemi geçmişten günümüze 
unutulmayacak izler bırakmıştır.
18 Mart bir ulusun kaderinin değiştiği 
yerdir. 18 Mart bütün dünyada hüküm 
süren bir savaşın seyrini değiştiren 
tarihtir. Çünkü 18 Mart, “Çanakkale 
Geçilmez” andının bütün dünyada 
yankılandığı andır. Bu zafer tarihe her 
ne kadar altın harflerle yazılmış olsa da 
bedeli halk için çok büyük olmuştur. 
Çanakkale Zaferi, yalnızca Türk tarihinin 
değil bütün dünya tarihinin akışını 
etkileyecek derecedeydi. Bu cephede 
alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç 
dengelerini değiştirmiştir. Çanakkale 
Cephesi’nin Anadolu halkına verdiği 
azim, umut ve kararlılık Kurtuluş 
Savaşı’nın meşalesini de ateşlemiştir. 
Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve 
hürriyet söz konusu olduğunda ne denli 
kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza 
dek anımsatacak bir “Anıtcephe” özelliği 
taşımaktadır.
18 Mart Çanakkale Zaferi, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün askerlerine “Ben 
size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi 
emrediyorum. Biz ölünceye kadar 
geçecek zaman zarfında yerimize başka 
kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim 
olabilir.” dediği unutulmaz zaferdir.

Tarihimizin en üzücü zaferidir Çanakkale 
Savaşı. Bin bir türlü sıkıntılar içerisindeki 
bir milletin çağın en güçlü devlet 
silahlarına topyekün dayanmasının 
gerçek bir destanıdır. Bu destanın 
her satırında insanlık gururu vardır. 
Çanakkale Cephesi I. Dünya Savaşı’nda 
İtilaf Devletleri’nin saldırısı sonucu 
açılmış bir cephedir. Dünya tarihinin en 
zorlu savaşlarının yapıldığı Çanakkale 
Cephesi’nde Türk ordusu olağanüstü 
bir başarı göstererek on binlerce kayıp 
vermesine rağmen başarı kazanmış 
düşmana geçit vermemiştir.
Çanakkale Zaferi sonunda İstanbul, 
düşmanın eline geçmekten kurtulmuş, 
beklediği yardımı alamayınca Rusya’da 
çarlık dönemi sona ermiş, İngiltere’de 
kendine çok güvenen Churchill, 
iktidardan düşmüş; bütün dünya: 
“Çanakkale geçilmez!” görüşünü 
benimsemiştir. 
Çanakkale Savaşı’nı anıtlaştıran en 
önemli olaylardan biri de Atatürk’ün 
Çanakkale’de canlarını veren Anzak 
askerlerinin annelerine ve tüm dünyaya 
ilettiği “Yurtta sulh, cihanda sulh” 
mesajıdır. 
“25 Nisan 1915 Gelibolu ihraç (çıkarma) 
hareketi ve bu Yarımada’da cereyan eden 
bütün muharebeler, dünyaya orada kanlarını 
dökenlerin kahramanlığı ile beraber, bu 
mücadelenin sebep olduğu zayiatın milletleri 
için ne kadar elemli olduğunu göstermiştir.”
(Mustafa Kemal ATATÜRK)
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ÜRÜN TASARIMI YAPTIK

Okulumuzun Gr4 sınıfı öğrencileri Sosyal Bilgilerde 
dersinin Bilim , Teknoloji ve Toplum ünitesinde 
çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü 
ürünler tasarladılar.

Mary Maronick annelerin işini kolaylaştıracak “ Yemek Yapar” 
adlı  bir proje tasarlamış. Malzemeleri yemek yaparım robotunun 
içine koyarak bir tablete yemek adını yazmasının yeterli olduğunu 
ve alınan talimatla yemeklerin hazırlanıp yürüyen bir bant 
aracılığıyla tabaklara zahmetsizce ulaşabileceğini tasarlamış. 
(ön sağ 1)
Defne Çakar, Sniffle adlı robot tasarlamış. Evde evcil 
hayvan bakamayacak olanların bu robotla hayvan sevgisini 
tadabileceklerini düşünmüş.  Güneş sensörüyle enerji 
sağlayarak bir pervane aracılığıyla kuyruğunu bile sallayabilecek 
ve hareketlerini sınırsızca kullanabileceklerini tasarlamış. 
(ön sol 2)
Kuzey Ali Yalçın, bir vagonlu kamyon tasarlamış. Kamyon yük 
taşımada sınırlılıklarından yola çıkarak birkaç vagonlu kamyon 
tasarlamış. Böylece enerji tasarrufunda yapan bu kamyonun bir 
kaç vagon sayesinde bir seferde bir çok taşıma yapabileceğini 
insan ve malzemeyi aynı zamanda hedefe 
ulaştırabileceğin 
düşünmüş.
(ön sol 1)

Miray Yegen, bir hırsız alarmı tasarlamış.Kapı ya da pencereye 
monte edilebilen bu sistem yere uzanan bir boru ve çıngıraklı 
toplardan oluşuyor. Kapı ya da pencerenin herhangi bir şekilde 
zorlanması durumunda çıngıraklı toplar ses çıkararak boruya 
doğru hareket ettiğinde evdekileri uyarıyor. Normal zamanda 
açılan kapı ya da pencerelerin yanındaki düğmeler topların 
geçişini engellemek için tasarlanmış. (arka sol 2)
Emma Lahoda, Uçan Sandalye adlı tasarımıyla hızlıca bir 
yerden bir yere gitmeyi mümkün kılıyor. Sandalyede  oturan 
kişinin ekrana gideceği yeri yazması yeterli. Üzerinde hava 
şartlarınından korumak için bir tentesi olan bu ürün  ikişiyi her 
türlü yağıştan koruyacak şekilde tasarlanmış. (ön sol 3)
Bartu Özdemir, “Dünya Kurtarıcısı” adlı projesiyle Dünya’yı düşen 
meteorlardan kurtarmak için bir düzenek tasarlamış. Bu gibi 
tehlikeli durumlarda Güneş, Dünya ve çevresindeki gezegenler 
bir tür tehlikeli durumdan kaçınarak rotalarını 

sağlıkla devam ettirebileceklermiş.  
 Bunun için gereken enerjinin kaynağı 

Güneş’ te mevcutmuş. (arka sol 1)

SAYILARIMIZI KİM YUTTU? SOCK PARTY

On Friday 5th March, preschool held a funky sock party. 
To prepare for our party, we coloured in lots of socks to 
decorate the classroom. We all picked out our best socks 

and brought them to school. To start off our party, we made a 
washing line and had a competition to see who could hang the 
most socks in 2 minutes.
We all did very well. Afterwards, we put our socks on and had a 
small party. We also did a sock pairing activity and talked about 
long and short socks.

Gr2 öğretmenimiz Hülya Kıral ve minik öğrencilerimiz ile 
matematik dersinde çarpma işlemi için güzel bir etkinlik 
düzenledik. Etkinliğimizde matematik dersinde çarpma 

işlemini ve çarpma işleminin hınzır elemanları olan yutan eleman 
ve etkisiz elemanı öğrendik. Üzerlerinde sayılar olan balonlarımızı 
şişirdik. Yutan elemanımızı temsil etmek için bir arkadaşımız 
eline iğne alarak diğer arkadaşlarımızın elinde bulunan balonlara 
çarptı ve patlattı. Böylelikle çarpım işlemi için yutan eleman olan 
0 sayısının işleme etkisini eğlenceli bir şekilde öğrenmiş olduk.


