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Bu Hafta Neler Oldu? 

Beden Eğitimi ve Spor 

öğretmenimizle kısa bir 

söyleşi:  

Arnaldo De Oliveira 

* 

Sanatsal İfadeler Dersi: 

Görsel Sanatlar 

* 

4-10 Ekim Uzay Haftası 

* 

Bahçemizde Yazdan 

Kalma Bir Gün 

* 

Velilerimizle Keyifli Bir 

Toplantı 

 

 

 

 

#OkulumPakkan ’dan Merhaba...  

Dünya kız çocukları günü kutlandı bu 

hafta... Duyarlı dostlarımızdan sosyal 

medyada güzel mesajlar vardı: Kız çocuk-

larımız okula gitsin... Çocuk gelinler ol-

masın... Evin kölesi olmasınlar... Kardeş-

lerini büyütmek için evde tutulmasın…  

Kars Boğatepe köyünde Hazal okumaya 

çalışıyor, gidiyor 30 km uzaklıktaki kasa-

baya... Ancak hiç kız arkadaşı olmamasın-

dan yakınıyor:     “Köyde bir tane kız ar-

kadaşım olsa..” 

Hazal’ın ve tüm kız çocuklarımızın sesini 

duyalım, duyuralım! 

   Yasemin Pakkan 

Haftalık Bülten 

Cilt 1—Sayı 4 

12 Ekim 2018 
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INTERVIEW WITH OUR SPORTS TEACHER – ARNALDO DE OLIVIERA 

 

Q: Hello Arnaldo Teacher. We would like to ask you a few questions to 

get to know you better. 

A: Yes, of course. 

Q: We know you are from Brazil. Did your job affect you to move to Tur-

key? 

A: Yes, kind of. 

Q: Do you enjoy doing sports with kids? 

A: Yes, I love it. 

Q: What’s your favourite type of exercise? 

A: My favourite is bar fix but I also love all other sports. 

Q: Why did you want to become a PE teacher? 

A: Because, I have always loved doing sports all my life. And also, my 

father was a Professional footballer. I wanted to follow his footsteps. 

Q: Do you love your job? 

A: Yes, I love it. 

Q: When you do sports all day long, do you get tired? 

A: No, because I love it so much. 

Q: Thank you for your time. 

A: You’re welcome. It was a pleasure. 

 

We thank our students Defne and Zeynep in 5A for their contribution. 
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   MÜZİK 

Öğrencilerimiz bu hafta farklı ritimleri aynı anda çalarak kendi ritim kalıplarını oluşturdu. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yaptığımız 

provalarımız. 
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

  

 6.sınıf öğrencilerimiz bu hafta renkli nesne 

etüdü yaparak kes yapıştır ve boyama yaptı. 5.sınıf 

öğrencilerimiz de nokta ve çizgi çalışmalarına giriş 

yaparken 8.sınıf öğrencilerimiz de üç boyutlu mekân 

tasarladı. 
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 Bu hafta 1.sınıflarda Aborjinleri işledik, nokta 
ve çizgi üzerinde konuşup, bumerang üzerine desen 
yaptık.  
 2 ve 3.sınıflarımızda geçen hafta öğrendiği-
miz ana renklere ek olarak ara renkleri işledik. Şem-
siyelerimizi bu tonlarda renklendirip kompozisyon 
oluşturduk.  
 4.sınıf öğrencilerimizle de sıcak ve soğuk 
renkleri işleyerek yaptığımız kompozisyonlarda bu 
bilgiyi kullandık.  
 

 

Sanat yüklü bir ders: Görsel Sanatlar 



 6 

 Bu hafta Türkçe dersinde öğrendiğimiz sesleri birleştirerek yeni heceler oluşturduk. Oluştur-

duğumuz hecelerle yazı çalışmaları yaptık. Matematik dersimizde rakamları yazılış yönüne uygun 

olarak ve defter kullanım kurallarına uyarak yazdık. Hayat Bilgisi dersimizde tören kurallarımızı belir-

leyerek  “Okulumuzda Hayat” ünitesini tamamladık.  

1A—1B 
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2A 
2A sınıfı olarak bu hafta okuma anlama etkinlikleri yaptık. Bunu yaparken görsel okuma, 

sesli okuma ve yazı çalışmalarından yararlandık. Hayat Bilgisi dersimizde “aile” konusunda ani-

masyon izledik ve bununla ilgili yazı çalışması yapıp sunumlar gerçekleştirdik.  Matematik dersi-

mizi  oyunlaştırdığımız etkinliklerle eğlenceli hale getirdik.  
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3A sınıfında bu hafta araştırma becerilerimizi geliştirmek üzerine çalıştık. Duyu 

organlarımızın görevlerini istasyonlarda kaynakları tarayarak bulduk ve bunları araştırma 

kağıtlarımıza kaydettik. Öğrendiğimiz bilgileri birbirimizle paylaştık. Matematik dersinde 

“Ritmik Saymalar” çalışmaya başladık. Sayılar arasındaki ilişkileri keşfederek ritmik say-

maları yapmaya başladık. 

3A 
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4A 
 Bu hafta 4A sınıfı öğrencileri Dünya'nın dönme ve dolanma hareketlerini canlandır-
malarla anlattı. Sınıfa getirilen maket üzerinde Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri ve hare-
ketlerin sonucunda oluşan olayları tartıştılar. Matematik dersinde de yarım bırakılmış süs-
leme ve örüntüleri tamamlama çalışması yaptılar. 
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 Uzay haftasında 6B sınıfı öğ-

rencileri 3 ve 4. sınıf öğrencilerimize 

güneş ve ay tutulması hakkında tasar-

ladıkları maketleri sundular. 

4-10 EKİM UZAY HAFTASI 

Uzayda nasıl su içeriz? 

 Sokak köpeği Laika, 4 Ekim 

1957’de Sovyet Rusya tarafından Sput-

nik adlı uyduyla uzaya gönderilen ilk 

canlıdır. 

Ay tutulması maketi—6.sınıf 
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Güneş tutulması maketi—6.sınıf 

NASA’dan canlı uzay videoları nasıl izlenir? 



 12 

Bahçemizde Yazdan Kalma Bir Gün 
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Bir otobüs dolusu hayaldi umutlar, 

Bir otobüs dolusu çocuktu gelecek, 

Hayallerin gerçek olduğu bu bahçede, 

Koşuyor, oynuyor ve gülüyor geleceğimiz, 

Bir otobüs dolusu umutlu çocuklar, 

Mutlu çocuklar… 

  Gülhan Özdemir 
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Velilerimizle Keyifli Bir Toplantı 

 Pakkan Okulları ailesi olarak değerli velilerimizle güzel bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik. He-

deflerimizi anlattığımız bu toplantıda öğretmenlerimizle de tanışan velilerimiz, her dersin öğretmenin-

den ders içeriği ve akademik çalışmaları konusunda bilgi edindi. 

Katılımınız için  

teşekkür  

ederiz…. 
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Sizden gelenler... 

 Değerli velilerimiz, 

 Duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız için bir anı defteri oluşturduk. Sizlerin desteğiyle 

daha güzel günlere birlikte ulaşabileceğimize yürekten inandığımız için bu deftere yazacaklarınız çok kıy-

metlidir. Bunları okumaktan her zaman mutluluk duyacağız. 
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İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi no:86 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

 

444 75 60 

 

info@pakkan.com.tr 

 

www.pakkan.com.tr 


