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Bu Hafta Neler Oldu? 

#OkulumPakkan ’dan Merhaba...  

Kasım ayında birdenbire çıkıveren rengârenk kasımpatılarla dol-
du okulumuz. Siyahlara bürünmüş olsa da içimizin bir tarafı, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, aydınlıklara doğru 
umutla yürüyoruz. Bu umut hep var olacak, hem bende hem de 
öğretmen ve öğrencilerimde... Zira verilen emeğin, kazanılan 
zaferlerin değerini çok iyi biliyoruz. Anmaktan anlamaya geçişi-
mizle ilgili bu farkındalığımız. Bütün heyecanımızı tetikleyen şey 
de işte bu aslında: Atatürk’ü anlamak… 
 
"En büyük eserim." dediği cumhuriyeti el üstünde tutan, diğer 
ilke ve devrimleriyle ülkemizin geleceğine ışık olan, laik, demok-
ratik ve çağdaş bir ülke olmanın temellerini atan Ulu Önderin en 
önem verdiği konu Türk İstiklali kuşkusuz. İşte O’nu anlamak 
demek bağımsızlığın tutkunu olan, hür iradeli, evrensel değerle-
re sahip bireyler yetiştirmek demek… 
 
Aramızdan ayrılışının 80. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü öz-
lemle anıyor, O'nun fikirlerini, sözlerini, emeğini ve ideallerini 
tüm kalbimizle anlıyoruz. 
“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. 
Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyor-
sanız bu kâfidir.” diyen Ulu Önderimizin izindeyiz. 
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“İzindeyiz yüce Atam 

Seninle güldü bu güzel vatan 

İlkelerin yaşayacak! 

Şeref sözüdür sen bize inan 

Mustafa Kemal özgürlük demek 

En güzel şarkıdır dudaklarda 

Yine başımızda 

Nöbette yine 

Kim demiş bizden uzaklarda” 

http://www.ezgiselsozler.com/izndeyiz-yuce-atam/
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                     ŞÜKRAN, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ... 
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Bu hafta “t” ve “ü” seslerini öğrendik ve öğrendiğimiz harfleri içeren 

yazı çalışması yaparak bireysel okuma ve paylaşımlı okuma yaptık.  

Beşer, onar ve ikişer ritmik sayma içeren etkinlikler ile puzzle çalışmala-

rımızı tamamladık. Evimizde Hayat ünitesini bitirerek öğrendiklerimizle 

ilgili genel paylaşımda bulunduk.  

1A-B 

2A 

Bu hafta ilgi alanı sunum çalışmalarına başladık. Matematik der-

sinde toplama ve çıkarma işlemlerini grup oyunlarıyla pekiştir-

dik. 10 Kasım Atatürk Haftası’na özel “Büyük Atatürk’ten Küçük 

Hikâyeler” kitabını okuduk.  
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Bu hafta Atatürk’ ün sanata, bilime, eğitime, kadına bakış açısını anlamaya çalış-

tık. “Dersimiz Atatürk” filmini izleyerek Atatürk’ ü daha çok sevdik. Filmi izlerken 

notlar aldık. Aldığımız notlardan yararlanarak Atatürk’ ün bizimle en çok benze-

yen yönünü keşfetmeye çalıştık. Bizim gibi duyguları, istekleri olduğunu fark 

ettik. Atatürk’e “ Benimle Atatürk” başlıklı yazılar yazdık. 

3A 

4A 

Sosyal Bilgiler dersinde Kurtuluş Savaşı öncesinde yapılan 
kongre ve toplantılar üzerinde durduk. Dilsiz harita kulla-
narak adım adım toplantı ve kongrelerin yapıldığı yerleri 
belirledik. 
Fen Bilgisi dersinde “Vitaminler” konusunu işledik ve hangi 
besinlerde hangi vitaminlerin bulunduğu paylaştık 
Adlar sınıflandırılarak “Özel Ad, Tür Adı”,  “Tekil Ad, Çoğul 
Ad, Topluluk Adı” ve “Somut Ad- Soyut Ad” konularına da 
Türkçe dersinde yer verdik. 
Matematik dersimizde ise problem çözme ile ilgili etkinlik-

lere devam ettik. 
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                 Robot Kulübü 

Robotik kodlamayı öğrendiğimiz kulüp derslerimize başladık. Marmara Üniversitesi Robot Kulübü’nün 

desteğiyle gerçekleşen derslerimizde bir robotun yapım aşamalarını ve sensörlerin ne işe yaradığını, 

nasıl kullanıldığını öğrendik. Ekim ayı içinde yaptığımız gezide de üniversite bünyesindeki Robot Kulü-

bü’nün yapmış olduğu robotları incelemiş ve katıldıkları yarışmaları izlemiştik.  
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

Bu hafta 4. sınıflar olarak Andy War-

hol’un Tomato Soup’un dan yola çıkıp 

kendi tasarladığımız konserve kutularına 

başladık. 

1. sınıflar olarak Hundertwasser’den yola çıkıp, 

kilden yaptığımız lolipop ağaçlarını boyadık. 

Ahşap boyama  et-

kinliğinde, Vincent 

Van Gogh’un tablo-

larını duralite yap-

tık. 

 

Ebru etkinliğinde de taraklı ebru yaptık. 

Tomato Soup, Andy Warhol  

Lolipop Ağaçları, Hundertwasser 
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   MÜZİK 

Bu hafta müzik dersinde " Hayat güzeldir" şarkısını öğrendik, söylerken dans ettik, çok eğlendik.  

                 REHBERLİK 

Bu hafta rehberlik dersinde  rehber öğretmenimizin  geçen hafta bizlere gizlice verdiği davetiye-

lerle grup çalışmaları yaptık.  



 9 

İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi no:86 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

444 75 60 

info@pakkan.com.tr 

www.pakkan.com.tr 

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI 

Pakkan Okulları olarak Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı 19-23 Kasım arasında çeşitli etkinlik-

lerle kutlayıp kitapların büyülü dünyasında gezeceğiz. Yayınevlerinin kitap satış stantlarının 

olacağı tüm hafta boyunca yazar söyleşileri ve kitap kahramanlarının da öğrenciler tarafından 

canlandırılması yapılacak. Hem kitap okuyacak hem de bir kitabın vereceği en büyük mutlulu-

ğu birlikte yaşayacağız. 

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez.  

        Victor Hugo  


