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Bu Hafta Neler Oldu? 

#OkulumPakkan ’dan Merhaba...  

Kışa yavaş yavaş giriş yaptığımız şu günlerde okulumuza ge-
len ziyaretçilerimiz de çoğalıyor. Beykoz civarındaki nitelikli 
anaokullarının sahipleri ve temsilcileri okulumuza gelip eği-
tim ortamımızı gözlemliyor, ekibimizle tanışıyorlar. Bir ilko-
kulun, kendini besleyen anaokullarıyla ilişkisi çok önemli. 
Benzer felsefede olan okullar arasındaki geçişleri yönetmek 
hem öğrenciler hem de aileler açısından çok daha kolay zira. 
Pek çok eğitim bilimci günümüzde “öğretmek” denilen şeyin 
zararından bahseder oldu. Zira klasik anlamda kullandığımız 
öğretme çocuğun merak etmesine, hayal etmesine, kurgu-
lamasına ve kendi bilgi ve beceri şemasını yapılandırması-
na müsaade etmiyor. Deneyip yanılma, tahminde bulunup 
çözme, test edip beceri kazanma, hata yapma, hayal kırık-
lığına uğrama, süreç boyunca mücadele etme gibi doğal 
kazanımlara imkân tanımıyor. Oysa bir çocuğu geleceğe 
hazırlamak için yapılması gerekenler tam da bu becerileri 
kazandırmak olmalı. Kısaca "Bir şey öğreneceksen bunun 
adresi benim.” diyen yapı artık gerilerde kaldı. Bu fikirden 
yola çıkarak bizler okulumuzun her kademesinde öğretme-
ni “kolaylaştırıcı” olarak konumluyoruz. Ana felsefesi bu 
olan anaokullarıyla da kolayca aynı noktada buluşabiliyo-
ruz. 
Yepyeni mini mini birler ve aramıza katılacak yeni ara sınıflar 
için hazırlığımızı yapmaya devam ederken şimdiki kıymetli 
öğrencilerimizle de çok keyifli bir dönem geçiriyoruz. İlkoku-
lumuz için “Oyun temelli öğrenme" diyerek yürüdüğümüz 
yolda beceri kazandırmayı önceleyerek çocuklarımıza okul 
hayatını sevdiriyoruz. Ortaokul tarafı ise hayli heyecanlı. 7 ve 
8’lerimiz için anlama odaklı ders modelimizi, sınav deneme-
leriyle pekiştiriyoruz artık. Tempomuzu arttırdık şüphesiz. 
Ancak iyi bir başlangıç ve hazırlık döneminden geçen gençle-
rimiz bu tempoyu çok daha ileri götürecek kapasitede olduk-
larını bize gösteriyorlar. 
 
Öğrenmenin keyfini alan öğrencilerimle ilgili yepyeni haber-
leri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 
 
Herkese iyi hafta sonları… 
  
Yasemin Pakkan 
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Okulumuzda Nasıl Besleniyoruz? 

Sevgili Pınar Kaftancıoğlu tarafından 2003’te Nazilli’de kurulan İpek Hanım Çiftliği, doğal sağlıklı ve lezzetli 

ürünleri ile öğrencilerimiz için özenle seçtiğimiz beslenme ortağımız. Sevgi, emek, cesaret ve deneyimin birleş-

tiği bir yapı, bize de el verdi. İlk günden beri kendi çocukları için Pınar Hanım’ın felsefesi doğrultusunda beslen-

meyi ilke edinen ekibimiz, Pakkan Okullarında da bu alışkanlığını sürdürüyor. 

 

Amacımız, öğrencilerimizde beslenme bilincini geliştirerek tarladan tabağa kadar olan her adımda İpek Hanım 

Çiftliği’nin belgelenmiş özen ve hassasiyetini öğrencilerimize sunmaktır. Lezzet, reçete, doğallık, menü oluştur-

ma, gıda dengesi kadar temizlik ve hijyen konularındaki kalite standardı da göz önüne alınarak güvenli bir hiz-

met sunulmaktadır. Beslenmeler ve öğle yemeğini annemizin, anneannemizin, babaannemizin hazırladığını 

varsaymış olmanın verdiği iç rahatlığıyla oturuyoruz masalarımıza. Süt ürünleri ve et tarzı gıdalar için yine İpek 

Hanım’ın Çiftliği şemsiyesi ve güvencesi altında Kars’tan sevgili İlhan Koçulu ve ekibi en taze, en lezzetli ürünleri 

sunarken en güzel ekmekleri yapan Alishiro ve ekibi sağlıklı karbonhidrat almamızı sağlıyor. 

Tarladan tabağa sürecinde İpek Hanım Çiftliği’nin Okullar Koordinatörü sevgili Dilek Ayta da her zaman yanı-

mızda. 

 

Evet, Pınar Kaftancıoğlu… Söylenecek çok şey var. Umutlarımızı kaybettiğimiz bir anda sevdiklerimizin, kıymetli-

lerimizin nasıl besleneceğine şaşırıp kalmışken yolumuzu aydınlattı. Her bir lokmayı sayesinde şifa niyetine yi-

yoruz. Çevresinde oluşturduğu halka tam da kendisi gibi, yüreği insan sevgisiyle dolu, enerjik, güler yüzlü bir 

grup...  

Ekip olarak felsefenize, emeğinize, cesaretinize, enerjinize tam destek veriyoruz. 

Teşekkürlerimizle…  
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Doğal Yaşama Dönüş 
     
1997... İstanbul hiç olmadığı kadar kalabalık, hiç olmadığı kadar gürül-
tülü, hiç olmadığı kadar boğucu... 
Egzoz dumanı bacalardan püsküren kuruma karışmış, insanlar on kilo-
metrelik yolları üç buçuk saatte gitmeye başlamış, çocuklar ağaç gör-
mek için Yıldız Parkı’na, ördek görmek için Darıca’ya gidiyor... 
Bir şeyler yanlış gidiyordu ve bunu o yıllarda anlamış olmak en büyük 
şansımdı.  
 
İhtiyacım olan ne ardı ardına açılan alış veriş merkezleri, ne de Beyoğlu’nun gürültülü gece 
hayatıydı. Büyükdere Caddesi, gözümde bir korku filmi setinden farksızdı artık.  
Kaçmak lazımdı. Arkadaşlarıma bahsedip durduğum “Şöyle sakin bir yerlere gitme, bir taş ev 
yaptırma, kendi bahçemde bir şeyler yetiştirme, bir sürü hayvan alıp onlarla zaman geçir-
me” planını gerçeğe çevirmek... Kaçmak! Ama nereye? 
 
Ege’yi oldum olası çok sevdim ben. Anadolulu ama modern insanlarını, kültürünü, yaşam 
tarzını, eğlencesini, dinginliğini... 
İş hayatından yakayı kurtarmayı başardığınızda karar vermek zor olmuyor. Bir kamyon çağır, Mecidiyeköy’deki 
apartman dairesinin eşyasını içine doldurt, arabaya atla... Köprüden son bir geçiş... Son bir  ‘‘Hoşça kal…’’ 
Kaçış öyküm bu... Çiftliğin kuruluşu için ise birkaç yıl daha geçmesi gerekecekti.  
 
Önce Kuşadası’nda geçen birkaç yıl... Ardından Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğal bir kaynak suyu fabrikasını işletti-
ğim ‘‘Billur Su” yılları... Kızımın doğumu... İşlerin stresinden bunalıp fabrikayı bölgenin en büyük şirketlerinden 
birine devretmem ve otuzlu yaşlarımın sonunda emekliliğimi ilan etmem... 
 
Nazilli’de ailemin anne kanadından kalma, miras paylaşımlarında konu bile olmamış birkaç basit, bakımsız arazi, 
birkaç da zeytinliğim vardı öteden beri. Fabrikayı işletirken yatırım için birkaç tane de ben satın almıştım. So-
nunda Ocaklı Köyü’nde, Gireniz çayı kıyısındaki beş dönümlük araziyi ıslah etmeye ve şu an yaşadığım çiftlik evi-
ni inşa ettirmeye karar verdim.  
 
Kayserili mükemmel bir taş ustası, Osman Usta çiftliğin inşaatıyla uğraşırken ben komşularımın yardımıyla yayla-
lardaki irili ufaklı arazilerime çeki düzen vermeye başladım. Tarlalar sürüldü, köydeki ineklerin dışkılarıyla gübre-
leme yapıldı, dağ köylerinden hediye gelen fidanlar dikildi ve tohumlar ekildi... 
Çiftliğin inşaatı tamamlandığında ve eşyam yerleştirildiğinde, tarlaların ilk ürünleri de çıkmaya başlamıştı. Bunun 
ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu anlatmak gerçekten güç...  
Kızım İpek, artık “organik” etiketli kavanoz mamalarına mahkûm değildi. Kahvaltı masamızda hepsine isim koy-
duğum ineklerin sütleri ve o sütlerden yaptırdığım peynirler vardı artık. Ekmeği marketten almıyor, kendi fırı-
nımda yapıyordum. Yumurtalar bahçenin sağından solundan, çoğu zaman da tavuklarımın folluğa çevirdiği 
ayakkabılıktan toplanıyordu.  
 

Zeytinden ve zeytinyağından bol şeyimiz yoktu. Bahçenin sağında solunda ken-
diliğinden yetişen otların her birinin bir adı olduğunu ve neredeyse hepsinden 
enfes yemekler yapıldığını öğreniyordum. Yılladır marketten aldığım kırmızı 
şeylerin, gerçek bir domates ile alakası olmadığını anladım. Havuçlar... Marul-
lar... Fasulyeler... Börülceler... 
     
Her şey istediğim, hayal ettiğim gibi olmuştu artık.  
 
Yazının devamı: http://www.ipekhanim.com 

 

İpek Hanım Çiftliği Nasıl Doğdu? 
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1A-B Bu hafta Türkçe dersimizde “d, s, b” seslerini öğrendik ve yazı çalışmasında 

öğrendiğimiz bu sesleri kullandık. 

Matematik dersimizde sıra bildiren sayıları öğrendik.  

Hayat Bilgisi dersimizde Sağlıklı Hayat ünitemizle bağlantılı olarak sağlıklı 

beslenme ve kişisel bakımın önemi üzerine doktor velimiz Aylin Uğurlu ile 

söyleşi gerçekleştirdik.   

Bu hafta “eşini bul” oyunu ile eş anlamlı kelimeleri öğrendik ve 

anlamlarını eşleştirdiğimiz kelime ve resimlerle pano çalışması 

yaptık.  

Matematik dersinde takvimden yararlanarak gün, ay ve yıl prob-

lemlerine giriş yaptık.  

2A 
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3A 
Biz bu hafta Fen bilimleri dersinde maddeleri çalışmaya devam ettik. 

Çevremizden çeşitli maddeler toplayarak “ Maddelerin Niteleyici 

Özelliklerini” keşfetmeye çalıştık. Gruplamalar yaptık, bulduğumuz 

özellikleri kaydettik, tartıştık. Fen bilimleri dilini kullanmaya başladık. 

Matematik dersinde problem çözmeye devam ettik. Çarpma işlemleri-

ni pratik etmeye başladık. Problemlerimizin kontrollerini hem cevap 

anahtarlarından hem de birlikte tartışarak yaptık. 

Türkçe dersinde “Mıllıons Of Cats” öyküsü ve yazarı Wanda Gag ile 

ilgili çalışmalar yapmaya başladık.  
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4A 

Sosyal Bilgiler dersimizde “Geleneksel Çocuk Oyunları”  konusu işledik ve bu 
oyunların neler olduğunu araştırdık. Araştırdığımız oyunları arkadaşlarımıza 
anlattık. Günümüz çocuk oyunları ile geleneksel çocuk oyunlarını karşılaştır-
dık. 
 
Fen Bilimleri dersimizde dengeli beslenme konusunu işledik. “Besin grupları 
ile ilgili neler hatırlıyoruz?” çalışması yaptık. Sigara ve alkolün zararlarını 
araştırdık. Ayrıca “Uzay Kampı” bilgilendirme sunumu izledik. 
 
Türkçe dersimizde ismin hâl eklerini işledik ve bu ekleri cümle içinde kullan-
dık. Okuma ve anlama çalışmaları yaptık. 
 
Matematik dersimizde de en fazla dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basa-

maklı bir doğal sayıyı  çarpma işlemini yaptık. 
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Bu hafta Fen Bilgisi dersimizde omurgasız canlıları araştırdık ve sınıf duvarlarımıza asmak için hazırlık yaptık. 

Dersimiz: Fen Bilimleri 
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Maker Dersimiz 

Bu hafta Maker laboratuvar derslerimizde 5 ve 6. sınıf öğrencileri olarak geometrik şekillerin bilgi-

sayar ortamında doğru sayılarla çizmeyi, metre kare ölçmeyi , odalarımızın metrekarelerini bul-

mayı ve  Türkiye’nin yüz ölçümünü hesaplamayı öğrendik. 
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Yaratıcı Drama dersimizde 1. sınıflar olarak bu hafta Hayat Bilgisi ve Yaratıcı drama derslerimizi birlikte işledik. 

‘’Beyaz Dişler Ülkesi ‘’ masalı ile öz bakım becerilerimizi, diş fırçalamanın önemi , mikropları yok etmenin yolları-

nı yaşayarak öğrendik. Bazen tatlı beyaz bir diş, bazen bir mikrop bazen de diş doktoru olduk. 

Dersimiz: Yaratıcı Drama 
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Dersimiz: Yaratıcı Drama 

 3 ve 4. sınıflar olarak Yaratıcı Çocuk Kulübümüzde çilek 

kokulu taşlarımızı tasarladık, hazırladık, boyamaya hazır 

hale getirip grup çalışması yaptık ve eşit dağıtarak hepsi-

ni boyadık.  

 5 ve 6. sınıflar olarak 

Yaratıcı Drama Kulübü-

müzde bu hafta dikkat 

ve odaklanmayı hızlan-

dıran grup çalışmaların-

da hem göz iletişimi 

hem de etkiyi ve tepkiyi 

hızlandıran ‘’Samuray ‘’ 

oyununu öğrendik. Bol 

kahkahalı olan ve dikkat 

gerektiren bu oyunu-

muz bize hızlı düşünüp 

hızlı hareket etmeyi öğ-

retti. Daha sonra 

“Dörtlü Dönme” tekniği 

ile aynı sahnede 4 farklı 

konularda doğaçlama 

yapan grupları sırayla 

donarak canlandırdık.  
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

8. sınıf öğrencileri olarak bu hafta Türk ressam Eşref Armağan hakkında bir sunum izledik ve görme-

den yapılan resimlerin duygulara nasıl hitap ettiğini anlamaya çalıştık.  

 

 

1953 İstanbul doğumlu Eşref 

Armağan,  doğuştan görme engelli Türk ressamdır. 

Yaşamı boyunca görmediği nesnelerin maket model-

lerine parmak uçlarıyla dokunarak onları başarıyla 

resmedebilmiştir. 'The Colors of Darkness' isimli 

ödüllü belgesele konu olmuştur.  

Kaynak: http://esrefarmagan.com/tr/biography/ 

Bu hafta 1. sınıflar olarak 

önceden yaptığımız 

“Hundertwasser” çalış-

malarımızı tamamlayıp 

kolaj yapmaya başladık. 

Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser, 

Avusturyalı ressam ve mimar. Viyana'da Friedrich 

Stowasser adıyla doğdu. 20.yy sonlarında, tartışmalı da 

olsa, Avusturya'nın en bilinen çağdaş ressamları arasına 

girdi.  

 

Kaynak: http://www.kilsanblog.com/

onemli-ozgun-mimarlar/friedensreich-

hundertwasser/ 
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 
 

İkinci ve üçüncü sınıflar olarak “Chagall” çalışmalarımızı tamamladık ve natürmorta başladık. 

Bu hafta 4. Sınıflar olarak 

“Tipografi” yi  öğrenip yazı ile 

resmi birleştiren çalışmalar 

yaptık. 

Marc Chagall, Yahudi kökenli Rus-Beyaz Rus-

Fransız ressam. Chagall, o dönemler Rus İmpara-

torluğu'na dahil olan Beyaz Rusya'da dünyaya gel-

di. İzlenimcilik akımının ardından gelen modern sanat ha-

reketinde yer aldı.. 

Kaynak: http://www.ressamlar.gen.tr/marc-chagall-

kimdir-hayati-biyografisi/ 

Tipografi, typog-

raphia sözcüğünün Türkçe halidir. “Forma 

uygun yazmak” demektir. Yazı tipi, punto 

büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boş-

luk ve benzer etkenlerin kombinasyonları 

ile yapılır. 
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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 

   MÜZİK 

Bu hafta 1. sınıflarımızla  “Hayat 

Paylaştıkça Güzel” isimli şarkıyı 

dramatize ederek öğrendik.  

Şarkılarla ritim çalışması yapa-

rak farklı ritim kalıplarını çalma-

yı denedik. 

2 ve 3. sınıflarımızla “Vücudumuz” 

adlı şarkıyla hem söyledik hem 

dans ettik.  

Gitar Kulübünde bireysel çalışmalar 

ve nota çalışmalarımız devam ederken artık 

repertuar oluşturmaya başladık.  


