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ETKİNLİK

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 4/B Sınıfı öğrenc�ler� Fen B�l�mler�
ders�nde "BESİNLERİMİZ" ün�tes�nde, bes�nler ve özell�kler�
konusunda prote�n kaynağı sütten "sütlü tatlı" yaptılar. Yaparak
öğrend�ler, kals�yumdan zeng�n olan tatlılarını a�lece af�yetle
yed�ler... Kolejl�ler uzaktan eğ�t�m sürec�nde eğlenerek
öğren�yorlar.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 4. Sınıflarımız Almanca ders�nde
sayıları öğrend�. Öğrenc�ler�m�z ses kaydından duydukları
sayılara toplar atarak Almanca sayıları pek�şt�rd�ler.
Öğrenc�ler�m�z bu etk�nl�kle hem eğlend�ler hem de öğrend�ler.

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu
Öğrenc�ler� p�jama part�s� yaptı.
Kasım Ayı Teması Sağlıklı Yaşam ve
Beden�m olmasından dolayı
çocukların sağlıklı uyku, spor,
sağlıklı beslenme g�b� kavramların
daha �y� öğren�lmes� amacıyla
p�jama part�s� yapıldı.

TED Polatlı Kolej� 2. Sınıf öğrenc�ler� "Why are towns
great?" ün�tes� kapsamında kend� yaşadıkları şehr�n
har�tasını hazırladılar. İlk önce şeh�rler�nde neler
olduğuna da�r ufak b�r paragraf yazan öğrenc�ler daha
sonra şeh�rler�nde bulunan hastane, pol�s merkez�,
müzeler g�b� öneml� bölgelere nasıl g�d�leceğ�n� tar�f
ett�ler. Değerler eğ�t�m� kapsamında yaşadıkları şeh�r �le
gurur duymayı öğren�p şeh�rler�ne olan sorumlulukları
hakkında bey�n fırtınası yaptılar.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A Sınıfı öğrenc�ler� "Sağlıklı
Hayat" ün�tes� kapsamında kend� y�yecekler�n� hazırladı. Hazır
y�yecekler yer�ne kend� eller� �le hazırladıkları y�yecekler�n daha
sağlıklı ve lezzetl� olduğunu öğrend�ler. Yaparak yaşayarak
öğrenmeye devam ed�yorlar.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler� "Suda Açan
Ç�çek" deney� �le ç�çekler�n tomurcukken nasıl açtıklarını
heyecanla bekled�ler. Deney�n sonunda �se ç�çekler�n büyümes�
�ç�n suya �ht�yaç duyduklarını farkett�ler. Yaparak yaşayarak
öğrenmeye devam ed�yorlar.
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Sosyal B�lg�ler dersler�nde öncel�kl� amacımız öğrenc�ler�m�ze
Sosyal B�lg�ler ders�n�n hayatlarının �ç�nde olduğunu
h�ssett�rmek ve onların Sosyal B�lg�ler�n temel kavramlarını
öğrenmeler�n� sağlamaktır. Okulumuz ortaokulunda her alanda
olduğu g�b� Sosyal B�lg�ler alanında da yaşayarak öğrenemeye
ve öğrenme de kalıcılığı sağlamaya devam ed�yoruz. Bu yaş
düzey�nde öneml� olan çocuklara moda mod o konuyu anlatmak
değ�l, onların eğlenerek öğrenmeler�n� ve öğrend�kler�n� hayata
geç�reb�lmeler�n� sağlamaktır.
 “İkl�m�n Yaşantımıza Etk�s�” konumuz da hem b�zler�n hem de
çocuklarımızın key�fle hazırlandıkları, sundukları ve kalıcı
öğrenmey� sağladıkları b�r konu oldu.

 “Paralel ve Mer�dyenler”  konumuz da hem b�zler�n hem de
çocuklarımızın key�fle hazırlandıkları, sundukları ve kalıcı
öğrenmey� sağladıkları b�r konu oldu.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı
öğrenc�ler� "Sağlam Köprü Deney�" �le Güvenl�
Hayat ün�tes� kapsamında deney yaptılar.
Yaparak yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeye
devam ed�yorlar.

TED Polatlı Kolej� 2/B sınıfı yaparak yaşayarak öğrenmeye devam ed�yor.
'Renkler�n Sütte Dansı' deney� �le aslında yağların deterjandan kaçarken
nasıl eğlencel� görüntüler çıkardığını gözlemled�ler. Deney� yaparken
kullandıkları renkler �se evde hazırladıkları gıda suları, gıda boyaları ve
guaj boyalar. Eğlencel� b�l�m keşfederken eğlenmekt�r d�yen b�l�m �nsanı
adayları deneyler�ne devam ed�yor. 

TED Polatlı Kolej� Özel
İlkokulu 2-A sınıfı
öğrenc�ler� Tutum, Yatırım
ve Türk Malları Haftası
kapsamında "Sev�ml�
Meyve Tabakları" yaptılar.
Bu etk�nl�kle b�rl�kte kış ve
yaz meyveler�n� tekrar
ederek mevs�m�nde
beslenmen�n faydalarını,
v�tam�nler�n önem�n�
kavradılar. Eğlenerek,
yaparak - yaşayarak
öğrenmeye devam
ed�yorlar.

ETKİNLİK



TED Polatlı Kolej� 1. sınıf öğrenc�ler� abaküs yaptılar.
Sayıları onluk ve b�rl�kler�ne ayırarak gösterd�ler.
Öğrenc�ler�m�z eğlenerek, yaparak, yaşayarak
öğren�yorlar.

TED Polatlı Kolej� İlkokul öğrenc�ler� Görsel Sanatlar
ders�nde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
kapsamında gerçekleşt�rd�kler� etk�nl�kler�
paylaştılar...

TED Polatlı Kolej� 6/A sınıfı öğrenc�ler� yen� yılı karşılıyor.
Denk kes�rler konumuzu pek�şt�rmek �ç�n denk kes�rler
yılbaşı ağacını kend�ler� hazırladı. B�rb�r�ne denk olan
kes�rler� bulmak �ç�n hem düşündüler hem de eğlenerek
yılbaşı ağacını hazırladılar.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler�
"Evdek� Sorumluluklarımız" konusu kapsamında
odalarını, çalışma masalarını, oyuncaklarını
kend�ler� topladılar. Sofrayı hazırlamada ve
toplamada a�leler�ne yardımcı oldular.
Sorumlulukları paylaşarak yapmanın hayatı
kolaylaştırdığını yaparak - yaşayarak öğrend�ler.

INSTAGRAM CANLI
YAYINLARI YAPTIK

TED Polatlı Kolej� Vakfı Özel Anaokulu öğrenc�ler� çocuk
yogası ders�nde zaman mak�nes� �le geleceğe yolculuk
yaparak Robo Köpek Spartz 24 �le tanıştılar, bu sayede nefes
egzers�z� ve yoga akışı gerçekleşt�rd�ler.
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TED Polatlı Kolej� İlkokulu b�r�nc� sınıf
öğrenc�ler� hazırladıkları yen� yıl kartları �le
sevd�kler�n�n yen� yıllarını kutladılar.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 4/B Sınıfı
öğrenc�ler� öğretmenler� �le b�rl�kte, günün en
öneml� öğünü olan ve sağlıklı beslenmen�n
olmazsa olmaz koşulu kahvaltının önem�n�
b�rl�kte kahvaltı yaparak eğlenerek, keşfederek,
yaşayarak öğrend�ler. "İYİ BİR KAHVALTİ GÜZEL
BİR GÜN DEMEKTİR" sloganıyla güzel b�r güne
merhaba ded�ler.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler�
Eğlencel� B�l�m ders�nde "Parmak İz�" deney� �le her
�nsanın özel olduğu ve b�rb�rler�nden farklı özell�kler�
olduğunu öğretmenler� b�rl�kte �le yaparak - yaşayarak ve
eğlenerek öğrend�ler.

TED Polatlı Kolej� 9. sınıf öğrenc�ler� organ�k b�leş�kler
konusunda v�tam�nler� araştırarak sağlıklı b�r yaşam �ç�n
önem�n� vurguladılar.

2 0 2 0  A r a l ı k S a y ı  0 2

ETKİNLİK

Korona Animasyonu
Tasarımı

3, 4,5, 6 ve 7. sınıflarda uygulanan bu etk�nl�ğ�m�z, Powtoon
sunum programı ve Scratch kodlama programı aracılığı �le
“Maske Kullanımının Önem�” konulu an�masyon
gel�şt�rmes� aşamasından oluşmaktadır. Her öğrenc� kend�
ses� ve kend� tasarımı �le an�masyonlar tasarladı.

8. sınıf öğrenc�ler�m�z Fen B�l�mler� ders�nde s�rke-karbonat
deney� �le b�r k�myasal tepk�men�n nasıl gerçekleşt�ğ�n�, as�t-
baz tepk�mes� sonucunda ortaya çıkan karbond�oks�t gazının
balonu nasıl ş�ş�rd�ğ�n� gözlemled�.



          D�s�pl�n ned�r? Nasıl uygulanır?
Cezayla aynı şey m�d�r?
          D�s�pl�n, çocuğa doğru ve yanlış davranışı ve
onun sonucunu öğreterek, çocukta �ç denet�m�
gel�şt�rmekt�r.
          İç denet�m� gel�şm�ş b�r çocuk, doğru-yanlışı
b�l�r, kend�n� yöneteb�l�r, ondan ne beklend�ğ�n� ve
sonucunu öğren�r. Demek k� d�s�pl�n, öğrenme ve
gel�şme sürec�d�r ve b�r yaşam b�ç�m�d�r. A�le
�ç�nde, okulda, b�reyler�n saygı ve sorumluluk
b�l�nc�yle �ş b�rl�ğ� kurarak b�rl�kte mutlu şek�lde
yaşamalarını sağlar. D�s�pl�n emek ve zaman �ster.
Yan� öyle çabucak yerleşmez. Anne-baba �ster k�,
b�r kere söyled�ğ�nde çocuk onu hemen anlasın ve
yapsın. Hayır, öyle değ�l. B�raz zaman �ster,
üzer�nde çalışmak �ster, çocukla �let�ş�m kurmak
�ster.
          Ceza �se, �stenmeyen b�r davranış gördüğünde
anne-babanın çocuk üzer�nde b�r güç
kullanmasıdır. Nasıl b�r güç kullanması? Bazen
f�z�ksel… Örneğ�n, onu b�r yere sıkıştırmak/koymak
“Odanda duracaksın, çıkmayacaksın” g�b�. Bazen
duygusal güç kullanmaktır. Çocuğu, sevd�ğ� ve
hoşlandığı k�ş�lerden veya objelerden mahrum
bırakmaktır. B�lhassa kend� sevg� ve �lg�s�nden
mahrum bırakmaktır. Yan�, küsmekt�r. Anne-baba,
bunları yaptığı zaman, çocuğun doğru davranışı
öğreneceğ�n� zanneder. Halbuk� öyle olmaz. Ceza
alan çocuğun canı acımıştır, �syan eder, yalan
söyler cezayı almamak �ç�n ve baş kaldırır. Yan�
ceza, hem etk�s� olmayan b�r yöntem (çocuğu
acıtan) hem de çocukta duygusal b�r problem
yaratan b�r davranıştır. Doğru-yanlışı da h�ç
öğretmez. Ayrıca ceza veren de vermekten çok
memnun değ�ld�r. 
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PDR'DEN NOTLAR
KİTAP ÖNERİSİ

TARİHTE BU AY

“Bir Başkaldırı Öyküsü" - İnce Memed
       Gerçek adı Kemal Sadık Gökçel� olan
Yaşar Kemal(1923-2015),
edeb�yatımızda öneml� yer ed�nen pek
çok eser meydana get�rm�şt�r.
Bunlardan b�r�s� de “İnce Memed” adlı
dörtlemes�d�r. Yaşar Kemal’�n romanları
arasında ayrı b�r yere ve öneme sah�p
olan bu roman, Anadolu köylüsünün

çağdaş dünyadan kopmuş düzen�n� ve bu düzenden çıkar sağlayan
“ağa/bey” g�b� güçlere tek başına d�renen Memed’�n mücadeles�n� anlatır. 
 “On sek�z yaşımdan ber� ‘mecbur’ �nsanlar ben� çok �lg�lend�rd�.” d�yen
Yaşar Kemal, bu romanında haklı �syanıyla bütün mecbur �nsanların �dolü
olan İnce Memed’� soylu eşkıya kategor�s�ne sokmuştur. “Anadolu b�r
başkaldırılar ülkes�d�r.” d�yen yazar, bu başkaldırı öyküsünü d�nam�k b�r
karakter yaratarak okuyucuya sunmuştur.  “İnce Memed” roman kurgusu
�ç�nde b�l�nçlenen, olgunlaşan ve değ�şen Anadolu halkının b�r t�msal�d�r.
            Yaşadığı coğrafyadan hem f�z�ksel hem de ruhsal olarak etk�lenen
Yaşar Kemal, yaşadığı gerçekl�ğ� farklı b�r gerçekl�ğe dönüştürerek roman
kurgusu �ç�nde verm�şt�r. Halk kültürü açısından zeng�n olan Çukurova’yı el
değmem�ş doğası ve güzel söyley�şler�yle sözcüklere taşımıştır. “İnce
Memed” adlı eser pek çok d�le çevr�lm�ş ve oldukça ses get�rm�şt�r.

DİSİPLİN VE
CEZA AYNI
ŞEYLER MİDİR?

1 OCAK 1929’DA MİLLET MEKTEPLERİ
AÇILDI.
M�llet Mektepler�n�n kuruluş amacı,
1 Kasım 1928’de kabul ed�len yen�
Türk alfabes�n� halka öğretmekt�.
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal
Paşa, M�llet Mektepler�n�n
Başöğretmen� �d�. M�llet Mektepler�
Teşk�latı Tal�matnames� “Yen� Türk
harfler�yle okuyup yazmayı
b�lmeyen ve h�çb�r okula veya
memur�yete devam etmeyen 16-45
yaş arasındak� her Türk vatandaşını
ev�n�n bulunduğu bölgede açılacak
mektebe devam etmek ve okuyup
yazmayı öğrenmekle yükümlü
kılmıştı.

I.İNÖNÜ SAVAŞI 6-10
OCAK 1921
Yunan ordusunun genel
taarruza geçmes� �le
b�rl�kte cephe komutanı
Albay İsmet Bey
kend�s�n�n bel�rled�ğ�
İnönü mevz�ler�nde
düşmanı karşıladı. 
Çok sert çarpışmalardan sonra Yunan ordusu
ger� çek�ld�. Yunanlılara karşı kes�n b�r zafer
kazanıldı.
I.İnönü Zafer’�  �le;
-TBMM’n�n kurduğu düzenl� Ordu’nun
kazandığı �lk Zafer oldu.
-20  Ocak 1921’de Teşk�lat-ı Esas�ye Kanunu
kabul ed�ld�.
-1 Mart 1921’de Afgan�stan �le dostluk
antlaşması �mzalandı.
-12 Mart 1921’de İst�klal Marşı kabul ed�ld�.
-16 Mart 1921’de TBMM �le Sovyet Rusya
arasında Moskova antlaşması
�mzalandı.
-İt�laf Devletler� TBMM’y� Londra’da
düzenled�kler� konferansa davet
ett�ler.
-Albay İsmet Bey Generall�ğe yükseld�.
-Çerkes Ethem’�n �syanı bastırıldı. 
I.İnönü Zafer’� asker� başarısının yanında
sonuçları �t�bar� �le b�rçok
s�yas� başarıya da �mza atmıştır.
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SPOR

SANAT

"K�mseye 'Bu beyaz adam' demezs�n. 'Bu adam' ders�n.
N�ye 'Bu adam' d�yecekken, 'Bu s�yah adam' d�yorsun"

          Spor alanlarında yaşanan ırkçı eylemlerle mücadele son
yılların en öneml� konularından b�r�d�r. Sporda ırkçılığın en
yaygın şekl�, koyu tenl� oyunculara karşı yapılan ayrımcılıktır.
          Spor, sosyal kaynaşma ve ‘fa�r¬-play’, karşılıklı saygı ve
hoşgörü g�b� öneml� değerler�n yaygınlaştırılması �ç�n etk�l� b�r
vasıta olab�l�r. Ancak spor bazen ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının
yapılab�leceğ� b�r alan da olab�lmekted�r.
          No To Rac�sm �le d�n, d�l, ırk, renk ayrımlarının önüne
geçmek �steyen UEFA, bunu kampanyalarla sürdürmeye devam
ed�yor. Irkçılığa karşı büyük mücadeleler veren UEFA, No To
Rac�sm cümles� �le bunu evrensel b�r k�ml�ğe bürümüştür.
Irkçılıkla mücadelede kampanya n�tel�ğ� taşıyan bu cümle, tüm
dünyada kabul görerek d�llere pelesenk olmuştur. Irkçılığa
Hayır anlamına gelen No To Rac�sm, bel�rl� dönemlerde UEFA
ve pek çok federasyon tarafından öne çıkarılmıştır.

SANAT EĞİTİMİ HERKES İÇİN...
               Dengel�,sağlıklı ve �ler� düşünen b�r toplum �ç�n öneml� unsurlardan b�r� sanattır. Sanatın gel�şm�şl�ğ� b�r topluma
paraleld�r. Bu açıdan baktığımızda gel�şmey� artırmak �ç�n sanat eğ�t�m�ne �ht�yaç vardır ve eğ�t�m-öğret�mde vazgeç�lmez
olmalıdır.
               Özell�kle �lk ve orta öğret�mde geç�rd�ğ�m�z süreç �ç�n görsel sanatlar eğ�t�m� d�ğer derslerden ayırt etmeks�z�n,
eğ�t�m�n ana dersler�nden olmalıdır. İç�nde bulunduğumuz toplumu gel�şt�rmek �st�yorsak hedef� baştan bel�rlemel�,
yaratıcı düşünen,kend�n� �fade edeb�len, anlayab�len b�reyler yet�şt�rmel�, bunu yapmak �ç�n de hang� dersler�n ne kadar
önem arz ett�ğ� de b�l�nmel�d�r.
               Görsel sanatlar eğ�t�m� k�ş�n�n duygu, düşünce ve �zlen�mler�n� anlatab�lmek, yetenek ve yaratıcılığını estet�k kaygı
oluşturan, k�ş�lere eğlenmey� ve heyecanlarını doğru b�ç�mde yönlend�rmey� öğreten eğ�t�m faal�yet�d�r. Şu da b�l�nmel�d�r
k� görsel sanatlar ders�nde baz aldığımız şey yetenek olmamalıdır. Çünkü sanat sadece yetenekl� k�ş�ler �ç�n ya da b�r b�rey,
öğrenc� b�r toplum �ç�n geçerl� değ�ld�r. Sanat eğ�t�m� herkes �ç�n gerekl�d�r.         
                 Sanat eğ�t�m�, sanatçı yet�şt�rmek �ç�n değ�l; yet�şt�rmek durumunda olduğu her k�ş�y� yaratıcılığa yönelt�p, onun
b�lg�sel, b�l�şsel ve duyusal eğ�t�m �ht�yaçlarını karşılamaya yönel�kt�r.
                 Sanat eğ�t�m� almış, sanatla yoğrulmuş b�r b�rey�n bakış açısı da değ�ş�r. Çünkü görsel sanatlar eğ�t�m�nde sadece
kend� doğruları, kend� zevkler� üzer�ne kurulu b�reyler yer�ne; çevres�ne ve etrafındak�ler�n de doğrularına, onların
zevkler�ne sanatına saygı gösteren kültürel açıdan b�r�k�mler� olan �nsanların yet�şt�r�lmes� amaçlanmıştır.
                Şu b�r gerçekt�r k� sanat her toplum �ç�n gerekl�l�kt�r. Mustafa Kemal Atatürk’ün ded�ğ� g�b� ‘’Sanatsız kalan b�r
m�llet�n hayat damarlarından b�r� kopmuş demekt�r.’’ Yeter�nce  sanat eğ�t�m�ne önem ver�rsek elde edeceğ�m�z başarılar
b�z� toplum olarak daha �y� sev�yeye ulaştıracaktır.



S�zce “matemat�k” kel�mes� hang� anlama gel�yor? Durun!
H�ç uğraştırmadan cevabı b�z verel�m; matemat�k
kel�mes�n�n köken� Esk� Yunancada “ben b�l�r�m” anlamına
gelen “mates�s” sözcüğüne dayanıyor. Zaman �ç�nde
dönüşen kel�men�n son olarak dayandırıldığı sözcük �se
“mathemat�kós” ve o da “öğrenmekten hoşlanan” anlamına
gelmekte.
H�ç düşündünüz mü, neden b�r saat 60 dak�kadır? Ya da
neden 1 dak�ka 60 san�yed�r? Cevabı esk� çağlarda ve
Mezopotamya’da g�zl�! Bu coğrafyada b�r �mparatorluk
kuran Bab�ll�ler, matemat�kte temel olarak 60 sayısını esas
almışlar ve bu hesapları günümüze kadar geçerl�l�ğ�n�
korumuş. Hatta 1 çember=360 derece kuralını get�renler de
y�ne Bab�ll�ler.

BİLİM - TEKNOLOJİ
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MATEMATİKLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER
          İng�l�z matemat�kç� Godfrey Hardy matemat�ğ�n dünyadak� en masum uğraş olduğunu söylem�ş. Matemat�kte zekâdan
önce sabır geld�ğ�n� söyleyen k�ş� �se Türk matemat�kç� Cah�t Arf. “Matemat�k ne neden söz ett�ğ�m�z�, ne de söyled�ğ�m�z
şey�n doğru olup olmadığını b�lmed�ğ�m�z b�r konudur.” Bu söz �se aynı zamanda matemat�kç� de olan İng�l�z f�lozof
Bertrand RusseII’a a�t. Sayıların hâk�m�yet�ndek� matemat�k dünyasının en tatlı tar�fler�yd� bunlar.
Ş�md� sıra, matemat�kle arası �y� olmayanların b�le �lg�s�n� çekecek b�lg�lerde.

Karekök sorularını kolayca çözenlerden m�s�n�z? O
zaman s�ze b�r soru… Karekök �şaret�n�n anlamı ned�r?
Sakın doğru cevap veremed�ğ�n�z �ç�n üzülmey�n, çünkü
40 yıl düşünsem aklıma gelmezd� ded�rten b�r cevabı var.
Meğer karekök �şaret� �ç�n, İng�l�zcede “kök” anlamına
gelen “root” kel�mes�n�n başındak� “r” harf�nden �lham
alınmış! 

Ant�k Roma kaynaklı olan Roma rakamlarını b�l�yorsunuz; I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X… İy� ama Roma
rakamlarında “sıfır/0” sayısının karşılığı neyd�? İş�n aslı bu sayı s�stem�nde sıfır rakamı bulunmamakta… Ve o
nedenle de modern ar�tmet�k s�stem� �ç�n yeters�z kalmakta, günümüzdek� �şlev� dekorat�f amaçlı kullanımdan
öteye geçememekted�r.

Matemat�k �ç�n x, y, z harfler� denklemlerdek�
b�l�nmeyenler�n meşhur �s�mler�d�r. Hatta bu �s�mler� o
kadar ben�msem�ş�zd�r k� günlük konuşmalarımızda
b�l�nmeyen b�r k�ş�den bahsederken b�le “x k�ş�” der�z.
B�l�nmezl�ğ� �fade etmek �ç�n bu harfler�n seç�lme neden�
�se alfaben�n en uzağındak�, en sonundak� harfler
olmalarıymış.
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