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1A-1B 

 Bu hafta ‘u’ sesini öğrendik; yazı çalışmaları,  kelime ve cümle oku-

ma çalışmaları yaptık.  

Beşer ve onar ritmik sayma çalışmalarını içeren aktiviteler yaptık.  

Hayat Bilgisi dersimizin “Evimizde Hayat” ünitesi kapsamında Sunay 

Akın Oyuncak Müzesi’ni gezdik.  

Sınıf temsilciliği seçimi ve okul başkanlığı seçim tanıtımlarına katıldık 

ve oyumuzu kullanarak sınıf temsilcilerimizi belirledik. 
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2A 

2A sınıfı ile bu hafta çocuk kitabı yazarı Julia Donaldson 'ı tanı-

dık. En sevilen kitaplarından biri olan ''Minik Balık'' kitabını oku-

duk. ''Bu kitabı siz tasarlasaydınız kapağı nasıl olurdu?'' sorusu-

na yanıt olarak öğrenciler, kendi kapaklarını tasarladılar.   

Matematik dersinde çıkarma işlemleri kartları ile zihinden iş-

lemler yaptık ve kullandığımız yöntemleri birbirimizle paylaştık.  

Hayat Bilgisi dersinde bizler de kendi ailemizi ve yaşadığımız 

yeri tanıttığımız mektupları yazdık.  
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3A sınıfında bu hafta  Fen bilgisi dersinde “Kuvvet” konusunu iş-

lerken   “Kötü Kurt’ un heykelini yaptık. Kötü Kurt’ un koyunların 

evini yıkmak için kullandığı kuvveti, biz de onun heykelini yapar-

ken kullandık.  

Matematik dersinde zihinden toplanma işlemlerini yaparken kul-

landığımız  stratejilerle ilgili oyun oynayarak çalıştık. 

3A 

Yağmur ve Selin, zihinden topluyor. 

İterek, bükerek, çekerek kötü kurdumuzu yapıyoruz. 
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Bu hafta Sosyal Bilgiler dersinde Kurtuluş Savaş’ından Cumhu-

riyet’in ilanına kadar geçen süreçte yaşanan olaylarla ilgili et-

kinlikler yaptık. Cumhuriyetin anlamı ve önemi üzerinde dur-

duk. 

 

Fen Bilimleri dersinde besinler ve besinlerin gruplandırılması ile ilgili 

kavram haritası oluşturduk. 

 

Türkçe derimizde dergi incelemesi yaptık. Kütüphanede bizim için ayrılan 

genel kültür, sanat ve spor içerikli dergileri merakla inceledik.  Dergilerden 

edindiğimiz ilginç bilgileri arkadaşlarımızla paylaştık. 

 

Matematik dersimizde problem çözme ile ilgili etkinlikler yaptık. 

 

4A 

Tabu, oyun takım arkadaşının anlatmaya çalıştığı kelimeyi tahmin 

etmek üzerine tasarlanmış bir oyundur. Oyuncular, kazanmaktan 

çok kurulan komik diyaloglardan nedeniyle keyifli zaman geçirirler.  
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

Görsel Sanatlar dersinde bu hafta 5. sınıflar ile Mısır sanat tarihini işledik ve figürlerine değindik.  

7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz de tuval üzerinde repreduksiyon çalışmaları yaptılar. 

Mısır Piramitleri, Mısır'da yer alan piramit şekillerde antik 

yapılardır. Kasım 2008 tarihi itibarı ile tespit edilen piramit-

lerin sayısı 118 ile 138 arasındadır. Piramitlerin büyük ço-

ğunluğu Eski Krallık ile Orta Krallık dönemlerinde fira-

vunlar ve eşleri için inşa edilmiştir.  

http://7.ve/
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Atatürk ve Cumhuriyet  

temalı resim sergimiz. 
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Yaratıcı Drama 

Bu hafta 1. sınıflarımızla Yaratıcı Drama dersimizde “Haydi Anlat” küpleri ile hikâyeler oluşturup can-

landırmalar yaptık. 

5 ve 6. sınıflarımızla da Yaratıcı Çocuk kulübünde, sevimli hayaletlerin tasarımlarını 

hem kukla hem de çanta süslemesi olarak yaptık. 
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Öğrenci Başkanlığı Seçim Sonuçları 

İlkokul Öğrenci Başkanı Yardımcısı 

RÜZGAR KARAOĞLAN—4A 

İlkokul Öğrenci Başkanı 

DEFNE SELÇUK —4A 

Pakkan İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci Başkanı Adayları 

Pakkan İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci Başkanı Yardımcıları 

Ortaokul Öğrenci Başkanı  

LEYLA KÖPRÜLÜ —7A 

Ortaokul Öğrenci Başkanı Yardımcısı 

EKİN DERİNDERE —5A 

Pakkan Okulları İlkokul ve Ortaokulu,  

başkan ve başkan yardımcısı seçilen öğrencilerimizi kutluyor ve  

çalışmalarında başarılar diliyoruz. 
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Rehberlik 

Bu hafta 2A ve 3A öğrencileri olarak ortak rehberlik dersimizde “Duygular Kolaj Ça-

lışması” yaptık. Yaptığımız çalışmaları arkadaşlarımıza sunduk. Farklı duyguların ken-

dimizde hissettirdikleri üzerine konuştuk.   



 10 

Dersimiz: Fen Bilgisi 

Bu hafta 5A sınıfı öğrencilerimiz Fen Bilgisi dersinde ayın ge-

çirdiği evreleri model tasarlayarak sundu. 
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