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ETKİNLİK

Polatlı Beled�yes� çocuklara üret�m b�l�nc� aşılamak;
sağlıklı ve doğal b�r gelecek �ç�n öğrenc�ler� tohumla ve
toprakla buluşturmak amacıyla anlamlı b�r proje
kapsamında okulumuzu z�yaret ederek yerl� tohumlarını
öğrenc�ler�m�ze tesl�m ett�ler.

Happy Ch�ldren’s Book Day!
Dünya Çocuk K�tapları Günü Kutlu Olsun!
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 5 yaş öğrenc�ler�m�z �lk İng�l�zce
h�kaye k�taplarını çok sev�yor. K�taplarını key�fle �ncel�yor ve �ç�nde
geçen görseller�n İng�l�zce karşılıklarını söyleyeb�l�yor. K�taplarınızı
okuyacağınız günü �ple çek�yoruz en genç Kolejl�ler!

Many Faces of Aut�sm
TED Polatlı Kolej� Özel Ortaokulu 6. Sınıf öğrenc�ler�m�z �le
İng�l�zce ders�nde Dünya Ot�zm Farkındalık Günü’nü “Many
Faces of Aut�sm” onl�ne İng�l�zce k�tabından Ot�zm�n tanımını
ve olası karakter�st�k özell�kler�n� okuyarak geç�rd�k. 

TED Okulları II. Yabancı D�ller Konferansı 3 N�san 2021 tar�h�nde TED Okulları
Almanca öğretmenler�n�n sunumlarından oluşan zeng�n  programla çevr�m
�ç� olarak gerçekleşt�r�lm�şt�r. Kurumumuz Almanca Öğretmen� Sn. Lev�n
Özdüzenc�ler, "Unterr�chten aus der Ferne...aber w�e?", "F�t für F�t 1" ve "M�t
Vollgas Learn�ngapps!" workshoplarına katılım sağlamıştır.
Öğretmenler�m�ze Meslek� gel�ş�mler� �ç�n her �mkânı sunan TED Genel
Merkez Yabancı D�ller Müdürlüğüne saygılarımızla.
TED’l� Olmak Ayrıcalıktır!

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler� sınıf
öğretmenler� �le Düşler Atölyes� ders�nde 7 N�san Dünya
Sağlık Günü kapsamında res�m yapıp slogan yazdılar.
Defterler�n� düşler�ne göre renklend�rmeye devam
ed�yorlar.
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Türk�ye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şamp�yonasında
�lk 2 aşamayı başarı �le geç�p son aşama olan Türk�ye
F�naller�nde gösterm�ş olduğu büyük başarısı ve emeğ�
�ç�n öğrenc�m�z Sal�h ŞEN’� tebr�k eder, başarılarının
devamını d�ler�z. 

TED Ankara Kolej�n�n 10.sunu çevr�m�ç� olarak
düzenled�ğ�, TED Okullarının katılımıyla gerçekleşen
geleneksel matemat�k yarışmasında takım etabında
okulumuz b�r�nc� olmuştur.
Yarışmaya katılan; Görkem ASLAN, Sal�h ŞEN, H�lm�
Batuhan GÜVENÇ’� gönülden tebr�k ed�yoruz.
Yarışmayı düzenleyen TED Ankara Kolej� matemat�k
zümres�ne naz�k ev sah�pl�ğ� ve hazırlanan güzel
sorular �ç�n emekler�ne teşekkür ed�yoruz.

Ch�nese Lantern!
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 5 Yaş öğrenc�ler�m�z
İng�l�zce ders�nde N�san ayının teması olan ülkelerden
Ç�n’e a�t olan Ç�n Fener� hazırladılar.

TED Polatlı Kolej� öğretmenler� ve personeller� olarak
K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu �le �lg�l� onl�ne
eğ�t�me katıldık.

My favour�te an�mals are 🐱🐭
TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 1. Sınıf öğrenc�ler�m�z
İng�l�zce ders�nde en sevd�kler� evc�l ve yaban�
hayvanları tanıtan posterler hazırladılar. Yazma
becer�s�n� arttırmaya yönel�k çalışmalarını ç�zd�kler�
görsellerle zeng�nleşt�rd�ler. B�z Kolejl�ler tüm
canlıları çok sev�yoruz.



ETKİNLİK

2 0 2 1  N i s a n S a y ı  0 6

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 5 yaş
öğrenc�ler�m�zle İng�l�zce ders�nde tüm dünya
çocuklarını selamladık.
Hello to all the Ch�ldren of the World! 
Happy Ch�ldren’s Day!

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayramı törenimizden...

TED Polatlı Kolej� Okulları olarak öğrenc�, vel� ve tüm
öğretmenler�m�zle 23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk
Bayramı tören�m�z� onl�ne olarak gerçekleşt�rd�k.
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HerGün Yeni Bir Deney

Yanardağ Patlaması Balon 

Ş�şede Bulut F�ld�ş� Macunu

Sodyum Atomuyla Suyun Tepk�mes� Kırmızı Lahana Suyu



1) Her sabah evdek� her çocuk �ç�n günlük b�r program
hazırlayın. Bunu beyaz b�r tahtaya da yazab�l�r hatta
b�lg�sayardan çıktısını dah� alab�l�rs�n�z. L�stedek� maddeler�n
yanına o görevler�n hang� saatte yapılması gerekt�ğ�n� anlatan
ve çocuğunuz tarafından da okunab�len küçük saatler ç�z�n. Bu
onun b�raz daha organ�ze olmasına olanak sağlayacak.

2) Oluşturduğunuz program elbette k� molalar ve f�z�ksel
egzers�zler �çermel�. Egzers�zler z�hn�n odaklanma yeteneğ�n�
arttırır.

3) L�sten�zdek� maddeler�n hang� saatte tamamlaması
gerekt�ğ�nden çok gerçekten tamamlanıp tamamlanmadığı �le
�lg�len�n. Mola vermeden önce tamamlayab�lecekler� b�r görev
ver�n. Mesela matemat�k k�tabından b�r sayfalık b�r çalışma
kâğıdı, 10 sayfa k�tap okuma vb. Geçen zamana takılı kalıp bunu
büyük b�r mesela yapmaktansa bu şek�lde hareket etmek herkes
�ç�n daha ver�ml� olacaktır. Bu şek�lde çocuklarınız verd�ğ�n�z
görevler �ç�n daha çok mot�ve olurken b�t�rd�kler� akt�v�telerden
kalan boş zamanlarını da eğlenmeye ayırab�lecekler.

4) Çocuklarınızın uykularını aldıklarından em�n olun. Bunu
yapab�lmek �ç�nse yatağa g�rme saat�nden çok uyanma saat�ne
odaklanmaya çalışın. Çocuklarınızın her gün aynı saatte
kalkıyor olduklarından em�n olun. Bu şek�lde gece yatma saat�
yaklaşırken yorgunluk h�ssetmeye başlayacaklardır. Bunu
yapab�lmek �ç�nse gündüz uykusuna �z�n vermemen�z gerek�yor.
D�kkat etmen�z gereken nokta hang� saatte kalktığınız. Yatakta
herhang� b�r akıllı c�hazla �lg�lenmeye �z�n vermek çocuğunuzun
kal�tes�z uykusuna katkıda bulunmak demekt�r. Yapab�ld�ğ�n�z
ölçüde bütün akıllı aygıtları ve şarj aletler�n� ayrı b�r odada
tutun.

5) Eğer çocuklarınız tasv�p etmed�ğ�n�z davranışlar göstermeye
başlarlarsa onlara hızlı ve d�rekt b�r şek�lde davranışlarının
net�celer�n�n ne olacağını söyley�n. Bu “net�celerden” en �şe
yararları kısa b�r süre �ç�nde sona ererler. Örneğ�n; b�r saat
boyunca telev�zyon, telefon, tablet yok. Bunu günün ger� kalanı
�ç�n de söyleyeb�l�rs�n�z, fakat kes�nl�kle bunu aşmamaya
çalışın.

6) Çocuklarınızın her gün aynı yerde çalıştığından em�n olun.
İht�yacı olan her şey�n bulunduğu b�r masa ayarlayın. Bu
çocuğunuz �ç�n alışkanlıklar oluştururken daha kal�tel� ve
ver�ml� b�r öğrenme ortamı oluşturacaktır. Eğer bel�rl� b�r
ortamda çalışmaya alışırsak daha sonrasında o ortamda
yaptığımız d�ğer �şlerde de daha az problem yaşarız. Bu oldukça
bas�t b�r öğrenme teor�s�d�r.

PDR'DEN NOTLAR
KİTAP ÖNERİSİ

SANAT
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Çocuk ve Res�m
          B�z yet�şk�nler çocuklar g�b� res�m ç�zemey�z.
Onların ç�z�p boyadığı res�mler b�zlere hoş ve
sev�ml� gel�r. Çocuğun yaptığı res�mler dünyayı
nasıl gördüğü, b�ç�mler�, renkler� nasıl algıladığı,
mekân duygusunu nasıl gel�şt�rd�ğ�, büyüklük,
küçüklük kavramının nasıl oluşturduğu g�b�
sorunlar üzer�nde durulmalıdır. Der�nl�k 

kavramları zor gel�ş�r ve bu yüzden de 5-6 yaşlarında b�le  nesneler�n
boyutlarını der�nl�k yönünden seçemezler. Çocuklarda Cyr�l Burt’un
değerlend�ğ� evreler bulunmaktadır. Bunlar:
-Karalama Evres� (2-5 yaş arası)
-Ç�zg� Evres� (4 yaştan �t�baren)
-Bet�mley�c� S�mgec� Evre (5-6 yaş)
-Bet�mley�c� Gerçekç� Evre (7-8 yaş)
-Görsel Gerçekl�k Evres� (9-10 yaş)
-Ger�leme Evres� (11-14 yaş arası)
-Sanatçı Yanın Yen�den Canlanma Evres� (15 yaş ve sonrası)
          Çocuk res�mler�nde değerlend�rme �ç�n onun z�h�nsel düzey�ne
�nmem�z, yargılarımızı ona göre vermem�z gerek�r. P�casso’nun da
ded�ğ� g�b�  ’’Rafael g�b� res�m yapmak dört yılımı aldı, b�r çocuk g�b�
res�m yapmaksa bütün ömrümü ‘’çocukların hayal dünyasında farklı
düşünceler vardır. Onlar g�b� düşünüp ç�zemey�z ve boyayamayız. Çünkü
çocukların yaşı büyüdükçe b�lg�ler artıyor.
          Örneğ�n: 3 yaşındak� çocuklar �ç�n güneş sarıdır. Fakat 15 yaşındak�
çocuk �ç�n güneş sarı, turuncu, kırmızı, yeş�l, mav� ve mordur.
Büyüdükçe b�lg� artarak hayalden gerçekç�l�ğe dönüşüyor. Bu nedenle
çocukların res�mler�n� bırakalım �ç dünyaları g�b� saf ve tem�z kalsın. 

D�kkat Dağınıklığı Olan Çocuklar İç�n
Uzaktan Eğ�t�m İpuçları

Gerçek B�r Hayat H�kâyes�: Rüzgârı D�zg�nleyen Çocuk

“Uçamıyorsan koş; koşamıyorsan yürü; yürüyem�yorsan emekle.”
                                                (M.Luther)

          Eser; belk� har�tada yer�n� b�le bulamadığımız b�r ülkede,
Malav�’de, küçük b�r köyde b�r çocuğun başından geçenler�
anlatmaktadır. K�tabın hem yazarı hem de kahramanı olan
W�ll�am Kamkwamba on üç on dört yaşlarına geld�ğ�nde 

Malav�’de büyük b�r kıtlık baş gösterm�şt�r. Kıtlık �le b�rl�kte açlık ve salgın hastalıklar
da ortaya çıkmıştır. Okula g�demeyen W�ll�am; elektr�ğ� b�le olmayan köye, sadece
kütüphaneden aldığı k�taplardan ed�nd�ğ� b�lg�ler �le yel değ�rmen� yapmıştır. Üstel�k
bu değ�rmen�n malzemeler�n� de hurdalardan elde etm�şt�r.
          Eser, tüm �mkânsızlıklara rağmen mücadele ruhunun zafer�n� gözler önüne
sermekted�r.  İnsanların �nandığı sürece rüyalarını gerçekleşt�rme gücüne sah�p
olduğunun en büyük kanıtıdır. Eser�n kurgu değ�l gerçek b�r hayat h�kâyes� olması da
okuyucuyu çeken yanlardan b�r�d�r. Hem gençler�n hem de yet�şk�nler�n severek
okuyacağı güzel b�r �çer�ğe sah�pt�r. K�tabı b�t�rd�kten sonra aslında h�çb�r şey�n
�mkânsız olmadığını ve �mkânları yaratanın �nsanın kend�s� olduğunu net olarak
görmektey�z. O halde neden hayaller�m�z� yaşamayalım? 
          Hayaller�m�zden h�ç vazgeçmemek umuduyla okuyalım, hayal edel�m ve
yaşayalım. 



          Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak, bugünün temeller�n� atmıştır. 19
Mayıs 1919 M�ll� mücadelen�n ve Cumhur�yet'�n dönüm noktalarından b�r�, aynı zamanda
Türk Kurtuluş Savaşı'nın da f��len başladığı tar�h olmuştur.
          Samsun'da Rum çeteler� ve Türk halkı arasında çatışmalar çıkmıştır. Bunun üzer�ne İşgal
kuvvetler� Komutanlığı, Osmanlı Devlet�'ne b�r nota vererek bölgede asay�ş�n bozulduğunu,
asay�ş�n b�r an önce sağlanmadığı takt�rde Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddes�ne
dayanarak Samsun'u �şgal edecekler�n� duyurdu. Bunun üzer�ne Osmanlı Hükûmet� bölgeye
müfett�ş gönderme kararı aldı ve Mustafa Kemal 9. Ordu müfett�ş� olarak görevlend�r�ld�.
Mustafa Kemal görev bölges�ne Bandırma Vapuru �le ulaşmıştı.
          Görev� -Samsun ve çevres�ndek� asay�ş� sağlamak, s�lah ve cephaneler� toplattırıp
depolara konulmasını sağlamak, vatandaşa s�lah dağıtan kuruluşlar var �se onları
kapatmak.
          Mustafa Kemal Samsun'a geld�ğ�nde bölge �ç�n sonuna kadar mücadele ed�lmes�n�
savunmuş ve hazırladığı Samsun Raporu’nda durumu şöyle �zah etm�şt�r.
-Samsun bölges� Rumları s�yas� emeller�nde vazgeçerlerse, kargaşa kend�l�ğ�nden önlen�r.
-Türklüğün yabancı mandasına ve kontrolüne tahammülü yoktur.
-Ulus, m�ll� egemenl�k esasını ve Türk m�ll�yetç�l�ğ�n� kabul etm�şt�r ve bunu
gerçekleşt�rmeye çalışacaktır.
          Raporda da görüldüğü g�b� Mustafa Kemal Paşa  ulusal egemenl�ğe dayanan, kayıtsız
şartsız ve bağımsız yen� b�r Türk devlet� kurmanın gerekl� olduğunu düşünüyordu. Parolası
da ''Ya �st�klal ya ölüm''dü. İşte 19 Mayıs 1919 tar�h�nde tam bağımsızlık adına �lk adım
atılmış ve bu süreç Anadolu'da yen� b�r Türk Devlet�n�n kurulmasına kadar devam etm�şt�r.

56. Cumhurbaşkanlığı Türk�ye B�s�klet Turu 
          Dünyaca ünlü b�s�kletç�ler, bu yıl İç Anadolu, Akden�z �le Ege bölgeler�nde,
Nevşeh�r, Konya, Antalya, Muğla, Aydın'ın tar�h� ve tur�st�k güzell�kler�n� yansıtan
�lçeler�nde toplam 1209.8 k�lometre pedal çev�recek. 
Start Kapadokya'da
          Türk�ye'n�n tanıtımına büyük katkı sağlayan yarışa start Nevşeh�r'de ver�lecek.
Kapadokya'nın Per�bacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı tur�st�k merkezler�, 11
N�san'da Cumhurbaşkanlığı Türk�ye B�s�klet Turu'nun 1. etabına ev sah�pl�ğ� yapacak.
Yarışın 4. günü Alanya'dan Kemer'e geçecek sporcular, kr�t�k b�r etapta pedal
çev�recek. Gençl�k ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, Türk�ye'n�n
son 19 yılda altyapı ve tes�s yatırımlarıyla Dünya sporunda aranan ülkeler arasına
g�rd�ğ�n� aktararak, "Bu yıl gelen takımlar ve katılım �t�bar�yle 55 yılın en kuvvetl�
organ�zasyonuna şah�t olacağız. “ �fadeler�n� kullandı.
          Etapların tar�h� yerlerde olacağına da d�kkat� çeken Kasapoğlu, "Etaplarımız;
UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan ve atlar d�yarı olarak adlandırılan
Nevşeh�r, Dünya’nın en uzun bölünmüş b�s�klet yoluna sah�p olan ve bu yıl İslam�
Dayanışma Oyunları’nın da gerçekleşeceğ� �l�m�z Konya, Dünyanın en güzel
günbatımının gerçekleşt�ğ� Beyşeh�r, tur�zm cennetler�m�z Antalya, Alanya, Feth�ye,
Marmar�s, Bodrum ve Kuşadası’nda gerçekleşecek." değerlend�rmes�nde bulundu.

           6 N�san 1453 tar�h�nde kuşatma başladı.22 N�san geces� gem�ler karadan yürütülerek
Osmanlı donanması Hal�ç'e �nd�r�ld�. Karadan ve den�zden saldırıya geçen Osmanlı ordusu
29 Mayıs 1453 tar�h�nde İstanbul'u fethett�.
İstanbul'un Feth�'n�n Türk tar�h� açısından sonuçları
- İstanbul'un Feth� �le Osmanlı Devlet�'n�n Anadolu ve Rumel� toprakları arasındak�
B�zans'ın yarattığı tehl�ke ortadan kalktı.
- İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolü tamamen Osmanlıya geçm�şt�r.
- İpek Yolu'nun Avrupa'ya g�den kolu ele geç�r�ld�.
- İstanbul, Osmanlı Devlet�'n�n başkent� yapıldı
 - II. Mehmed ülke alan, ülke açan anlamına gelen 'Fat�h' ünvanını aldı.
- Osmanlı Devlet�n�n stratej�k önem� arttı,b�r dünya devlet� hal�ne geld�.
- Osmanlı Devlet�'n�n İslâm Dünyası'ndak� saygınlığı arttı.
Dünya tar�h� açısından sonuçları
- B�zans devlet� sona erd�.
- İstanbul'un feth� Orta Çağ'ın sonu, Yen� Çağ'ın başlangıcı kabul ed�ld�.
- Kaleler�n ve surların top gülleler�yle yıkılacağı anlaşıldı. Bu gel�şmeler Avrupa'da
derebeyl�k rej�m�n�n gücünü kaybetmes�ne ve mutlak krallıkların güçlenmes�n� sağladı.
- Fet�hten sonra İtalya'ya g�den B�zans b�lg�nler� Rönesans hareket�n�n başlamasında etk�l�
olmuşlardır.
- T�caret yollarının Osmanlı Devlet�'n�n el�ne geçmes� Avrupalıları yen� arayışlara
yöneltm�ş ve Coğraf� Keş�flere sebep olmuştur.
- Hr�st�yan Ortodoksların d�n merkez� Müslüman b�r devlet�n egemenl�ğ�ne geçt�.

          Ünlü g�r�ş�mc� Elon Musk'ın nörob�l�m ş�rket�n�n yayınladığı v�deo
büyük �lg� gördü. Neural�nk ş�rket�n�n gel�şt�rd�ğ� ç�p�n takıldığı maymun,
eller�n� kullanmadan bey�n gücüyle b�lg�sayar oyunu oynadı.
           Maymun Pager’ın beyn�n�n �k� tarafına yaklaşık b�r buçuk ay önce ç�p
yerleşt�r�ld�. Bu sayede Pager eller�n� kullanmadan bey�n gücü �le
b�lg�sayar oyunu oynamayı başardı. Her başarısı da muzlu �çecek �le
ödüllend�r�ld�.
          Musk Tw�tter üzer�nden yaptığı açıklamada "İlk Neural�nk ürünü,
felçl� b�r k�ş�n�n akıllı telefonu, baş parmak kullanan b�r�ne göre daha
hızlı kullanmasını sağlayacak" �fadeler�n� kullandı.
Musk ç�p�n kafatasına yerleşt�r�lmes� sayes�nde kablosuz şarj
ed�leb�ld�ğ�ne vurgu yaparak şunları ekled�: "Daha sonrak� sürümler,
bey�ndek� Neural�nklerden vücut motor/duyusal nöron kümeler�ndek�
Neural�nklere s�nyaller� aktarab�lecek ve böylece, örneğ�n belden
aşağısı felç olanların tekrar yürümes�n� sağlayacak. Ç�p, kafatası
�çer�s�ne yerleşt�r�yor ve kablosuz şarj ed�leb�l�yor. Bu sebeple �mplant
yapılan k�ş� normal görünüyor ve b�r rahatsızlık duymuyor."

SPOR BİLİM - TEKNOLOJİ

TARİHTE BU AY
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Cumhurbaşkanlığı Türk�ye B�s�klet Turu N�san'da başlıyor

19 MAYIS SAMSUN'A ÇIKIŞ 
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 29 MAYIS 1453 İSTANBUL'UN FETHİ
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