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ETKİNLİK

YILBASI ETKiNLiKLERiMiZ

 

Happy New Year!
TED Polatlı Kolej� Özel Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıf
öğrenc�ler�m�z yen� yıla g�rerken sınıf
arkadaşlarına �y� d�lekler�n� d�j�tal tebr�k kartları
yazarak ulaştırdılar. Yen� yılda tüm d�lekler�n�z�n
gerçekleşmes� d�leğ�yle…

TED Polatlı Kolej� İlkokul öğrenc�ler� İng�l�zce
ders�nde Noel Baba'ya mektup yazdılar. Yen�
yıldan beklent�ler�n�, �sted�kler� hed�yeler� ve �y�
d�lekler�n� yazdılar. Heps�n�n �stekler�n�n
gerçekleşmes� d�leğ�yle... 

TED Polatlı Kolej� Özel
İlkokulu 1. ve 2. sınıf
öğrenc�ler�m�z Görsel
Sanatlar ders�nde yen� yıl
heyecanını kardan adam
etk�nl�ğ�yle yaşadılar

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrenc�ler�m�z
Görsel Sanatlar ders�nde kar küres� etk�nl�ğ� yaparak yen� yılı
heyecanla karşıladılar.

TED Polatlı Kolej� Özel Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıf öğrenc�ler�m�z
Görsel Sanatlar ders�nde yılbaşı çorapları, çam ağacı süsler�
etk�nl�kler� yaparak yen� yıl �ç�n güzel d�leklerde bulundular.

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu öğrenc�ler�m�z
2021’�n gel�ş�n� büyük b�r coşkuyla kutladı. TED Polatlı Kolej� Vakfı Okullarında burslu öğrenc�ler�m�zle yen�

yıl kutlamamızı gerçekleşt�rd�k.

.
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3. ve 4. Sınıf öğrenc�ler�m�z
STEM dersler�nde ağırlık
merkez�n� en �y�
öğreneceğ�m�z
etk�nl�klerden b�r� olan
hacıyatmaz etk�nl�ğ�n�
yaparak ağırlık merkez�n�n
madde üzer�ndek� yer�n�
bel�rled�ler. 

TED Polatlı Kolej� Vakfı Okulları 2020-2021 eğ�t�m
öğret�m yılı 1. dönem 2. vel� toplantılarımızı
gerçekleşt�rd�k.

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 4 yaş öğrenc�ler�
Beden Eğ�t�m� ders�nde koord�nasyon ve denge
becer�ler�n� gel�şt�rmek �ç�n, eğlencel� sporla dansı
b�rleşt�rd�ler.

TED Polatlı Kolej� 2/B
sınıfı öğrenc�ler� �ç�nde
bulunduğumuz zor
günler�n en değerl�
çalışanlarından sağlık
emekç�ler�ne
m�nnetler�n� sunmak 

üzere yen� yıl kutlama kartı yazdılar. Kutlama metn�n�
sınıfça yazan öğrenc�lere de sağlıkçılarımızdan
teşekkür mesajları geld�.

TED Polatlı
Kolej� Özel
Anaokulu 5
yaş A grubu
öğrenc�ler�,  

Beden Eğ�t�m� ders�nde kaba
motor becer�ler�n� (koşma,
sıçrama, dengede durma, hedef
bel�rleme) gel�şt�r�yor.

TED Polatlı Kolej�
Özel İlkokulu 2-A
sınıfı öğrenc�ler�
"Dey�mler ve
Atasözü" etk�nl�ğ�
yaptılar. Geçm�şten
günümüze kadar
ulaşan halk d�l�nde
büyük b�r değere
sah�p olan dey�mler
ve atasözler�m�z�
resmett�ler. 

Günlük hayatta uzun uzun anlatılması gereken durumları b�r
dey�m ya da b�r atasözü �le anlatmanın anlatımı nasıl
güçlend�rd�ğ�n� fark ett�ler. Eğlenerek Türkçe'm�z� öğrenmeye
devam ed�yoruz.

Sabır demek beklemekt�r. TED Polatlı Kolej� Anaokulu
m�n�kler� değerler eğ�t�m� kapsamında bu ay sabretmey�
öğren�yor. Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışmanlık b�r�m�
tarafından ele alınan ‘Ayıkla p�r�nc�n merc�meğ�n�’ etk�nl�ğ� �le
çocuklar hem eğlend�ler hem sabretmen�n önem�n� kavramış
oldular.
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81 �l�m�zdek� tüm okullarda aynı anda bayrak tören�
yaptık. TED Polatlı Kolej� olarak öğretmenler�m�z
okulda, öğrenc�ler�m�z �se canlı dersler�nde aynı saatte
İst�klal Marşı'mıza eşl�k ett�ler.

Enerj� Tasarrufu Haftası kapsamında 10 ve 11. Sınıf
öğrenc�ler�m�z modeller, af�şler ve sunumlar hazırlayarak
çevresel b�l�nçlenmeye katkı sağladılar.

Görsel Sanatlar ders� 3. sınıf öğrenc�ler� enerj�
kaynaklarının akılcı, �sraf ed�lmeden, gerekt�ğ� kadar
ver�ml� kullanılması �ç�n ve bu b�l�nc�n yaygınlaşması
adına or�gam�den rüzgâr gülü etk�nl�ğ� yaptılar.

Wash Your Hands
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 5
Yaş Öğrenc�ler� İng�l�zce ders�nde “I
Feel Ill” ün�tes�nde hastalıklardan
korunmanın en öneml� ve kolay yolu
olan “el yıkama” alışkanlığı
hakkında çalışmalar yaptılar. 

TED Polatlı Kolej� 2/B
Sınıfı öğrenc�ler� kış
temalı ş��r b�lg�s�
çalışmasının
ardından doğadan
topladıkları
malzemeler� ve
geometr�k
şek�llerden
hazırladıkları
çalışmaları b�rleşt�r�p
özgün kış resm�
çalışması yaptılar.
Kolejl�ler akt�f
öğrenmeye devam
ed�yor.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler� Oyun Atölyes�
ders� kapsamında sınıf öğretmenler�n�n anlatımı �le hafta sonu evde
a�leler� �le b�rl�kte eğlencel� vak�t geç�rd�. Yaptıkları bardaklar �le
gölge oyunu oynadılar. Ç�zd�kler� görseller� duvarda
hareketlend�rerek canlandırıp seslend�rd�ler. Zamanı paylaşarak
etk�l� şek�lde kullanmaya devam ed�yorlar.
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TED Polatlı Kolej� b�r�nc� sınıf öğrenc�ler� Hayat B�lg�s�
ders�nde "Kend�me Y�yecek Hazırlıyorum" konusunu
uygulamalı olarak �şled�ler, öğrend�ler.

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu öğrenc�ler�,
geleneksel çocuk oyunlarımızdan “çuval yarışını”
oynadılar. Bu oyunda yarışırken eğlenmey�,
düşmeden sıçramayı ve çuvalı düşürmemey�
öğrend�ler.

TED Polatlı Kolej� 4. sınıf öğrenc�ler�m�z Görsel Sanatlar ders�nde
hayaller�ndek� evler� yaptılar.

TED Polatlı Kolej� 6. Sınıf öğrenc�ler�m�z Almanca ders�nde
"Zu Hause �n der Stadt" konusunda şeh�rler�nde var olan
mekânları tanıdılar ve bu mekânlara üç boyutlu maket
çalışması yaparak gerçek b�nalarla aralarındak� benzerl�k
ve farklılıkları gözlemlem�ş oldular.  

TED Polatlı Kolej� Anaokulu Öğrenc�ler�m�z aylık teması
teknoloj�k yaşam kapsamında esk� ve yen� düzen, esk�-yen�
�let�ş�m araçları, �catlar g�b� konuların pek�şt�r�lmes� amacıyla
80’ler Part�s� yaptı.

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu öğrenc�ler� müz�k ders�nde yen�
enstrümanlar keşfetmeye devam ed�yor. Metalofon enstrümanını
keşfederken doğaçlama ezg�ler eşl�ğ�nde, metal çubukların uzunluk ve
kısalıklarına göre sesler�n �ncel�k ve kalınlık özell�kler�n� ayırt
ed�yoruz Vuruşlarımızın sertl�k dereces�ne göre �se ses yüksekl�kler�n�;
güçlü ses ve zayıf sesler� farked�yoruz.
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TED Polatlı Kolej� 7-A-B sınıfı öğrenc�ler�m�z Matemat�k
ders�nde; tam sayılar ve rasyonel sayılar konusunu
pek�şt�rmek �ç�n duvar saat� tasarlayıp hazırladılar. Bu
konuları �çeren kend� ürett�kler� �şlemlerle duvar saat�ndek�
sayılara ulaşmaya çalışarak hem eğlend�ler hem öğrend�ler
hem de kend�ler�ne hatıra b�r saat oluşturmuş oldular. 

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 4 Yaş öğrenc�ler�m�z
“Teknoloj�k Yaşam” teması kapsamında kend� �cat ett�kler�
robotları okula get�rd�ler ve �catlarını arkadaşlarına
sundular.

 LGS ve YKS
kapsamında 8 ve 12.
sınıf ögrencilerimize

25 Ocak'tan
itibaren yüz yüze

destekleme ve
yetistirme

kurslarına basladık..
.

.

~

TED Polatlı Koleji
Giriş/Bursluluk Sınavımızı

İlan Ettik

TED Polatlı Kolej� 2/B sınıfı öğrenc�ler�  vel�, öğretmen, öğrenc�
�şb�rl�ğ� �le 'B�r K�tap B�r İy�l�k' kampanyası yaparak sokak
hayvanlarını besled�. Okudukları her k�tap �ç�n b�r kap köpek
maması kazanan kolejl�ler, b�r�kt�rd�kler� köpek mamalarını 
 alarak hafta sonu sokak hayvanlarını besled�ler.
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• “B�r seferde b�r �ş” yapmak: Günümüzün hayat tarzı aynı
anda çok sayıda �ş� yapmayı teşv�k ed�yor. Bu çok sayıda �ş�
yarım bırakmayı, ya da yarım yamalak yapmayı get�r�yor.

• Nereden başlasam? : Aynı gün ya da hafta �ç�nde çok sayıda
görev�m�z, ödev�m�z olab�l�r. Bazı �şler�n önem� bazı �şler�n
�se öncel�ğ� yüksekt�r. Hemen yapmayı terc�h ett�kler�m�z
genell�kle zevkl� ya da kolay olanlar olab�l�r. Kısa, keyf�m�z�
fazla kaçırmayacak b�r parçadan başlamak sonrası �ç�n
heves�m�z� arttırab�l�r. Hemen sonrasına öncel�kl� (yarına
yet�şecek) b�r �ş koyab�l�r�z. Yarına yet�şecek �ş� bugüne, son
dak�kaya bırakmış olmak b�raz sorun yaratab�l�r, ama başka
çare yoktur. Baştan düşünmek en �y�s�. Bunu çok az k�ş�
yapıyor, belk� o çok az k�ş�den b�r�s� olmak deneneb�l�r.

• Az ama tam yapmak: Çalışmayı ve ödev� nasıl yapacağını
planlarken en �y�s� küçük parçalara bölmekt�r. Böylece, her
küçük parçayı tamamladıkça tamamlama duygusunu tatmak
mümkün olur, b�r sonrak� parçaya daha kolay geçmek
mümkün olur. Öğretmen �le çalışmanın her b�r küçük
parçasının ayrı ayrı tamamlandıkça tesl�m ed�lmes� �ç�n
konuşab�l�rs�n�z. 

• B�r zaman sınırı koymak: B�r ödev ya da görev saatlerce
sürüyorsa orada b�r yanlışlık olab�l�r. Ya aklımız başka
yerded�r, ya önümüzdek� �ş kaldırab�leceğ�m�zden fazladır.
B�r daha yapasımız da gelmez. B�tmek b�lmez gözüken b�r
�ş�m�z varsa, zaman sınırı koyup nerede duracağımıza karar
ver�rsek o �şe başlamak daha kolay olur. Yoksa başlamayı
sürekl� erteler dururuz. Gözümüzde büyür. “Olduğu kadar”
yapmak bütün �ş� tamamlamaktan vazgeçmek demek
değ�ld�r.

• B�r �ş� tamamlama, sonuna erd�rme zevk�n� tatmak: Çalışma
konumuzu küçük parçalara bölmey� öğrend�kçe kısa zaman
d�l�mler�nde her b�r� tek tek tamamlanmış çok sayıda �ş�
yapmış oluruz. Yapacaklarımızın alt alta yazıldığı b�r l�ste
olursa, tamamlanan her parçanın üstünü ç�zmek hoş b�r
duygu ver�r.

• Okullarda destek: Ders çalışırken konuları boyut ve zaman
olarak uygun parçalara bölme konusunda sınıf
öğretmen�nden ve okul ps�koloj�k danışmanından destek
�stemel�s�n�z.

PDR'DEN NOTLAR

TARİHTE BU AY

KİTAP ÖNERİSİ

ETKİN ODAKLANMA İÇİN BİRKAÇ İPUCU

1924 Anayasasına 5 Şubat 1937 yılında
yapılan değ�ş�kl�kle g�rm�şt�r.
1924 Anayasası
Madde 2. (Son değ�ş�kl�k 5/2/1937)
Türk�ye Devlet�, Cumhur�yetç� ,M�ll�yetç�,
Halkçı, Devletç�, La�k ve İnkılapçıdır.
Resmî d�l� Türkçed�r.
Başkent� Ankara şehr�d�r.

17 Şubat 1926 tar�h�nde “Türk Meden� Kanunu” adıyla TBMM’de kabul ed�lm�şt�r.
TÜRK MEDENİ KANUNU İLE 
-Türk�ye Cumhur�yet�’nde hukuk b�rl�ğ� sağlandı.
-Kadın-Erkek eş�tl�ğ� sağlandı
-Resm� n�kah zorunlu hale get�r�ld�.
-Tek eşle evl�l�k esası get�r�ld�.
-Boşanma hakkı kadınada ver�ld�.
-Kadınlar �sted�ğ� mesleğ� seçme hakkı ver�ld�.
-Mahkemelerde tanıklık yapma ve m�ras konularında kadın-erkek eş�t hale get�r�ld�.
-Patr�khaneler�n dünya �şler� �le �lg�l� yetk�ler� eller�nden alındı.

Üç Nesl�n Romanı " K�ralık Konak"
          Tar�h�n ve edeb�yatın ayrılmaz b�r bütün
olduğunu kanıtlayan K�ralık Konak romanı,
Osmanlı Devlet�n� ve toplumunu resmeder.
Na�m Efend� ve yıkılmaya yüz tutmuş konak,
Osmanlı'nın durumudur. Servet Bey, Fa�k Bey
ve Sen�ha yozlaşmayı, Hakkı Cel�s �se son 
umudu tems�l eder. Ancak o son umut da Çanakkale'de şeh�t
olur.
          Aynı üç nes�l, Türk edeb�yatındak� farklı nes�ller� de tems�l
etmekte: Na�m Efend� nesl� yen�l�ğ�n önünü açan Tanz�mat
dönem�n�, Servet Bey, Sen�ha ve Sen�ha'nın arkadaşları
memleketle �lg�lenmeyen Edeb�yat-ı Ced�de ve Fecr-� Âtî
dönem�n�, Hakkı Cel�s �se b�reyc� anlayışla yazarken M�ll�
Edeb�yat'a katılan nesl�.



1792 yılında V�yana’ya g�den Beethoven klas�k müz�ğ�n ünlü bestec�s� Joseph Haydn’ın yanında çalışmaya başladı. Joseph Haydn kısa
sürede Beethoven’ın üstün yeteneğ�n� fark ett� ve her konuda ona destek oldu. Beethoven, başlarda bestec� olarak değ�l p�yan�st olarak
adını duyurdu. Daha sonra yaptığı bestelerle klas�k müz�ğ�n 19. yüzyılın sonuna kadar yaşayan tüm müz�syenler�n� etk�led�.
          Beethoven’ın dokuz senfon�s�, beş p�yano konçertosu, b�r keman konçertosu, b�r p�yano, keman ve çello �ç�n üçlü konçerto, otuz �k�
p�yano sonatı ve b�rçok oda müz�ğ� eser� bulunmaktadır. Sadece b�r opera, F�del�o, bestelem�şt�r. İlk senfon�s�n� 1800 yılında yapmıştır. 3.
senfon�s�n�, Ero�ca olarak da b�l�n�r, Napolyon’a Avrupa’ya demokras� get�rd�ğ� �ç�n adamıştır. Ancak daha sonra Napolyon kend�n�
İmparator �lan ett�ğ�nde bu adamayı ger� almıştır. 9. senfon� �se en çok b�l�nen ve bugün Avrupa B�rl�ğ� marşı da olan en çarpıcı
senfon�s�d�r.
          Beethoven çok t�t�z çalışan b�r müz�syend�. Müz�ğ�, �fade gücü ve tekn�k olarak çok üst sev�yedeyd�. Beethoven, Haydn ve Mozart’tan
devraldığı prens�pler� gel�şt�rd�, daha uzun besteler yazdı ve daha tutkulu, dramat�k eserler oluşturdu. Özell�kle Op. 109 p�yano sonatıyla
Klas�k müz�ğ�n Romant�k Dönem�n� başlatmıştır.
          Yaşamı boyunca sağlık problemler� çeken Beethoven 1801’de �ş�tme problemler� yaşamaya başlamış ve 1817’de tamamen sağır
olmuştur. Bu dönemden sonra sağırlığı müz�k yaşamını h�çb�r şek�lde etk�lemem�şt�r. 9. senfon�y� sağırlık dönem�nde bestelem�şt�r.
          1827 yılında 56 yaşındayken dünyaca tanınan b�r bestec� olarak s�roz hastalığı neden�yle vefat etm�şt�r ve cenazes�ne otuz b�ne yakın
�nsan katılmıştır.

Ludw�g van Beethoven (16 Aralık 1770 - 26 Mart 1827), Alman bestec�.
          “Sanatın kalb�ne nüfuz ed�n. Çünkü ancak sanat ve b�l�m �nsanı, tanrısal boyuta yücelteb�l�r!” Bu cümle
Beethoven’e a�t; han� şu sağır hal�yle 9. Senfon�’y� yazan, konser�n� yönet�p ayakta alkışlanan… 
Ludw�g van Beethoven Bonn’da 8 oğlu olan, fakat bunların heps�n�n de kend�s� g�b� engell� olduğu b�r a�len�n
çocuğudur. İlk müz�k öğretmen� babasıdır. Alkol�k b�r müz�syen olan babasının Beethoven’a p�yano
eğ�t�m�nde çok sert ve acımasız davrandığı b�l�n�r. Mutsuz b�r çocukluk geç�ren Beethoven, küçük yaşlarda
a�les�n�n geç�m�ne katkıda bulunmak �ç�n k�l�sede p�yano çalarak çalışmaya başlamıştır.
          1787 yılında Mozart'la çalışmak umuduyla V�yana'ya g�tt�. Mozart �le b�r süre çalışma fırsatı bulsa da
annes�n�n hastalığı neden�yle Bonn'a döndü. Annes�n�n ölümünden sonra 1792'de V�yana'ya ger� döndüğünde
Mozart'ın ölmüş olduğunu öğrend�.
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SPOR

SANAT

BİLİM - TEKNOLOJİ
          Fa�r Play b�r Anglosakson ter�m�d�r. Dürüst oyun,dürüst
davranış anlamını taşır. Fa�r Playın tam anlamı �se: Et�k üstü
davranıştır. Et�k davranış her konuda kuralları dürüstlükle
ve saygı �le uygulamak demekt�r. Fa�r Play �se tüm bunların
üstünde k�ş�sel çıkarları ve hırsları bastırarak yaşamda
üstün �nsan ruhunu ortaya koymaktır.

          Sevg�, dostluk, kardeşl�k anlayışı olan Fa�r Playın sınırı yoktur. Dünyada tüm sınırlar
yapaydır. Çünkü en öneml� sınır gönüller�n sınırıdır.
          Ülkem�zde �se bu kavram genelde “sportmenl�k” veya “sportmence” kavramı olarak
kullanılıyordu. Ama Son yıllarda artık “fa�r play” kavramı da d�l�m�ze yerleşm�ş oldu.
          Uluslararası platformda fa�r play kavramı �ç�n �k� ayrı belge hazırlanmıştır. 1974
yılında Uluslararası Fa�r Play Kom�syonu tarafından hazırlanan Fa�r Play Deklerasyonu
tüm üye ülkelere gönder�ld�.
          Bu belgede özet olarak “Kend�s�ne ve dolayısıyla d�ğerler�ne (rak�b�ne, takım
arkadaşlarına, hakemlere, �zley�c�lere ve kamuoyuna) saygıya dayanan b�r hayat
görüşüdür. Bu görüş her ne pahasına olursa olsun kazanmayı, başarılı olmayı
reddetmekted�r” yazmaktaydı.
          Bu kavram sadece sporcular �ç�n değ�l, yönet�c�ler, hakemler, �zley�c�ler, coachlar
ve yarışmalarla �lg�lenen tüm medya kurumları �ç�nde geçerl�yd�. Onlar da doğrudan
veya dolaylı olarak yarışmaların yukarıda �fade ed�ld�ğ� b�ç�mde cereyan etmeler� �ç�n
çaba sarf etmeler� gerekmekted�r.
          Özünde fa�r play olgusu ahlak felsefes� üzer�ne kurulmuştur.Gerek ahlaklı
davranışlar, gerekse olumsuz davranışlar  hem Ant�k çağdak� spor olaylarında, hem de
günümüzdek� modern ol�mp�yatlarda karşılaşılan olaylardır.

FairPlay

Önceden anlaşarak b�r zaman l�m�t� koymak ve bu l�m�t�n aşılmasına
�z�n vermemek.
Telefonları ve oyun oynayab�leceğ� d�ğer aletler� yatak odasının
dışında tutmak böylel�kle gece g�zl�ce kalkıp oynamalarını
engellemek.
Çocukları sanatsal ve kültürel hob�lere, egzers�ze ve f�z�ksel akt�v�teye
yönlend�rmek.
Özell�kle son madde, çocuklarda oyun oynanmadığı zaman
h�ssed�lecek olan yoksunluk sendromlarının g�der�lmes�n� sağlamak
açısından çok öneml�d�r. F�z�ksel akt�v�te, b�r yandan çocuğa eks�k
olan dopam�n� kazandırırken, b�r yandan da uzun süre oturmalardan
doğan sağlık r�skler�n� azaltır.

Oyun bağımlılığını engellemek �ç�n neler yapılab�l�r?
Özell�kle ebeveynler�n çocuklarındak� oyun bağımlılığını engellemek �ç�n
uygulayab�lecekler� b�rkaç önlem bulunur. Bunlar aşağıdak� şek�lde
sıralanab�l�r:

OYUN
BAĞIMLILIĞI
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