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YASEMİN PAKKAN 
KURUCU

Bu Dönemin Kodları!
Hiç bilmediğimiz, daha önce hiç tanık olmadığımız, hiçbir araştırmaya konu olmamış bir dönemden 
geçiyoruz. Zor koşullarda pek çok şeyi bir arada başarmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarımız da 
öyle…

Bu dönem, tüm zorluğuna rağmen, bir yandan da 21. yüzyıl yeterlilikleri içinde sık sık bahsi geçen 
“Sorun çözebilme becerisi” için bulunmaz bir fırsat aslında.
İnsan başarmak isteyen bir varlık. Başarmak için beceri geliştirmeye odaklanır daima… Bu fikirden yola 
çıkarak çocuklarımızın bu dönemi birer kahraman olarak noktalayacaklarını asla unutmayalım. Tabii 
ki onlara gereken desteği verir, öğretmenleriyle işbirliği geliştirir ve dönemin gerçek kodlarını 
okuyabilirsek. 

Dönemin gerçek kodları, insanın kendi doğasından uzaklaştığını apaçık söylüyor bize. Nefes 
alınamayacak şehirler yaratıp, nefes alamadıkça yok oluyoruz. Birey olma yolculuğumuz için de aynı 
şey geçerli. Bir çocuğun en kıymetli yıllarını sadece bilişsel gelişime endekslemek yerine sosyal ve 
duygusal gelişim için yapabileceklerimizi, öncelememiz gerekenleri sıkça sorgulamalıyız. Mecburen 
evde kaldığımız bu günlerde aileleriyle daha sık bir arada kalan, öyle ya da böyle kaygı yaşayan 
çocuklarımız için bu sorgulama çok daha büyük anlam kazanıyor hem de… 

Hayat becerisi gelişen her birey başarıyı iliklerine kadar hisseder. Bir yanda da sosyal ve duygusal 
alanda desteklenirse gelişim gösterir. Bu dönem elbet geçecek. Akademik alanda tüm eksiklikler ya 
online ortamda ya da yüz yüze eğitime geçildiğinde yapılacak telafilerle kapatılacak. Ancak önemli 
olan bugünün güçlü bireyini inşa edebilmek. 

Bugünün güçlü bireyini yaratmak için önemli bir dönemden geçiyoruz kısaca. Tüm öğretilerimizi, tüm 
eğitimlerimizi, aldığımız her öğüdü cebimize koyup bu dönemi en sağlıklı biçimde geçirmek 
zorundayız. Çocuklarımız ve yarınlarımız için el ele olmalıyız.

Sevgiyle ve sağlıkla kalın.

Bu bültende yayınlanan her türlü görüntü, 
yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve 
her tür fikri mülkiyet hakkı, Pakkan Okulları’na 
aittir, yalnızca sahipleri tarafından ve 
sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif 
hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir 
şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde 
değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç 
verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz.

Pi Günü

Ece Karaboncuk
Karantina Günlerinde Çocuk Olmak

Görsel Sanatlar

Müzik

12 Mart
İstiklal Marşı’nın Kabulü

Rehberlik
“Çocuklarda Kaygı”

English

Deutsch

Matematik

Türkçe

Sosyal Bilgiler

Fen ve Teknoloji



EFSANE Pİ GÜNÜMÜZ

Öğrencilerimizi ara tatile pi günü kutlamalarımızla uğurladık. Her seviye grubunun katkısıyla coşkulu 
eğlenceli ve bol aktiviteli dolu bir gün geçirdik. Ana sınıfı öğrencilerimiz yaratıcı çalışmalar yaptı.

Pİ GÜNÜ İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ KIYAFETLERİMİZ VARDI….

Pİ GÜNÜ
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Pİ GÜNÜ YİYECEKLERİMİZ ÇOK LEZİZDİ...
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PİKARELER PİKÜPLERE KARŞI FUTBOL TURNUVASI...

KARE KARALAMA TURNUVASI…. 
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Pİ ETİKETLERİMİZ ...

Pİ SAYISINI BOYUYORUZ…..     
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Pİ SAYISINDAN BİLEKLİKLERİMİZ DE VARDI…

12 6



7

MATEMATİK

Uzaktan eğitim sürecinin matematik adına en zorlanılacak olan bölümü muhtemelen geometri 
konuları olacak. Bu konuda öğrencilerimizle daha verimli dersler geçirebilmek için teknolojinin 
imkanlarından faydalanmaya başladık.  5. sınıf öğrencilerimizi bir dinamik geometri yazılımı olan " 
GeoGebra " ile tanıştırarak birlikte doğruya ait dikmeler inşa ettik. 7. sınıf öğrencilerimizle de yine 
bu program üzerinden bir açıya ait açıortayı inşa ettik. 

Öğrencilerimizden Defne DİRİCAN'ın 
çalışması 

Öğrencilerimizden Arda GÜNEŞ'in 
çalışması 

Öğrencilerimizden Ömer EYMEN'in 
çalışması 
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MÜZİK

4. sınıflarda sol, re ve la tellerinde çalışmalar yaptık. Öğrendiklerimizle “Can Can” 
şarkısını söyledik.
5. sınıflarda enstrüman ailelerinden vurmalı ve yaylı ailesini ve üyelerini öğrendik. 
Yeni icat edilmiş farklı müzik aletlerini tanıdık.
6. sınıflarda “18 Mart” oratoryo çalışması yaptık. Enstrüman ailelerinden vurmalı ve 
yaylı ailesini ve üyelerini öğrendik.
7 ve 8. sınıflarda vücut perküsyonu çalışması yaptık.

Ana sıfında, Orff çalgılarıyla çocuk şarkılarına eşlik ettik.
Gürültü ve düzenli sesleri öğrendik.
Müzik aletlerinin küçük bir kısmını görüp ne olduğunu tahmin ettik.

1. sınıflarda keman enstrümanını tanıdık, dokunduk. “Dünyayı Birlikte Kuralım”
şarkısını hep birlikte öğrendik. Sol anahtarı, do ve re notalarını çizdik.
2. sınıflarda blokflutte do-la notalarını öğrendik, çalışmalar yaptık. “9. Senfoni” şarkısını 
blokflutte çalıştık.
3. sınıflarda sol, re ve la tellerinde çalışma yaptık. “23 Nisan” şarkısını koro halinde 
söyleyerek hep birlikte öğrendik.

8
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Ece KARABONCUK
Eğitim Uzmanı / 
Pakkan Okulları 
Danışmanı

#Korona günlerinde çocuk olmak!

Yaşı kaç olursa olsun pek çok çocuğumuz asla unutmayacak bu dönemi. Aklında kalan farklı detaylar olacak; kiminde biraz puslu, kiminde apaçık, 
mıh gibi… İşte aslında ebeveyn ve öğretmenler olarak böyle bir dönemi dokuyoruz çocuklarımız için.

Yıllar sonra, mutlu bir aile ya da arkadaş sofrasında dönüp dolaşıp bu günlere gelince söz, neler anlatmasını istersiniz çocuğunuzun? “Kendi yatağımı 
toplamayı ben o günlerde öğrendim.” demesi güzel olmaz mıydı? İlk yemeğimi o günlerde yapmıştım” dese ya da! Böyle cümleler kurmalarını 
istiyorsak bol bol fırsat vermeliyiz onlara… 

Bir çocuğun birey olma yolculuğuna eşlik etmenin ortak bir reçetesi yok. Ancak basit ilkeleri var: Hayata maruz bırakmak bunlardan birisi mesela... Sırf 
çok sevdiğimiz için pek çok sorumluluğunu üstlendiğimiz çocuklarımıza yaptığımız en büyük kötülük bu işte onları hayattan alıkoyuyoruz. Ders 
programını kendi çıkış almayan bir çocuğun dersine ilişkin çaba göstermemesi pek de şaşırtıcı sayılmaz. Emek vermediği bir şeyi sevmesi de mümkün 
değil. Çocuklar sanılanın tersine sınırları sever diyor uzmanlar. Kendi sorumluklarıyla çizilmiş sınırları olan çocuklar içinse hayat daha kolay ve daha 
huzurlu oluyor. Bu dönemde yapmamız gereken ve koşullar itibariyle en kolay yapabileceğimiz şey çocuğumuzu izlemek. En küçük ayrıntısına kadar 
hem de… İzledikçe onlara olan hayranlığınızın arttığını göreceksiniz. Ummadığınız pek çok şeyin nasıl da ustalıkla üstesinden geldiklerine şahit 
olacaksınız.  

Karantina döneminde çocuk olmak, anı biriktirmek demek kısaca. Biriktireceği anlamlı anılar için çocuğunuza destek olma zamanı şimdi. Hayatlarını 
onlara emanet edin.

Sağlıkla kalın…
Ece Karaboncuk
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TÜRKÇE

Kitaplarımızı okumaya ve paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.
5 ve 6.sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersinde okudukları kitaplarla ilgili projelerini 
hazırladılar, bizimle paylaştılar. 
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TÜRKÇE
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TÜRKÇE

ONLINE DERSİMİZDE NELER YAPTIK?

El becerileri kulübümüzde 
bol bol okuma yaptığımız bu 
süreçte ihtiyaç duyduğumuz 
birbirinden eğlenceli kitap 
ayraçlarını yapmayı 
öğrendik.
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TÜRKÇE

2. sınıflar olarak dersler 
bittikten sonra oyun oynama-
ya devam ettik. Keyif alarak 
öğrendik hem de eğlendik.

2. sınıf öğrencileri olarak 
online matematik 
dersinde önce öğretmeni-
mizin kurabiyelerle anlat-
tığı The Doorbell Ring 
hikayesini izledik. Hikaye 
üzerinde konuşarak böl-
menin çıkarmanın kısa 
yolu olduğunu keşfettik. 
Ardından evimizde lez-
zetli kurabiyeler yaparak 
ailemizle paylaştık, 
okuduğumuz hikayeyi 
canlandırdık ve işlemlerle 
gösterdik.  
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REHBERLİK

Değerli Velilerimiz,

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en temel gündem maddemiz olan Korona Virüs ile ilgili haberler sokakta, evde, 
sosyal medyada kısacası her yerde karşımıza çıkıyor. Ebeveyn olarak kaygılandığımız bu dönemde, çocuklarımızın duygu 
durumunu yönetmek önceliğimiz olmaya devam etmelidir. Çocuklar dünyanın güvenli bir yer olduğuna inanma ihtiyacı 
içindedir ve bu inanç yetişkinlerin tutum ve davranışlarıyla doğru orantılıdır. Çocuklarımıza yardım edebilmek için öncelikle 
kendi duygularımızı kontrol altına almamız gerekmektedir çünkü çocuklar çok iyi birer gözlemcidirler.

Dünyayı ebeveynlerinin tutum, davranış ve duygularından, yaşam rutinlerdeki değişikliklerden algılamaya çalışan çocuk-
ların, günlerinin büyük bir kısmını geçirdikleri okullarının kapanması, arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle görüşememeleri, bazı 
anne babaların işe gitmemesi hatta sokağa çıkamamaları kolay kolay anlamlandırabilecekleri süreçler değildir. Bu dönemi 
daha sağlıklı atlatabilmemiz için dikkat edilmesinde fayda gördüğümüz bazı noktaları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 Çocuklar neden-sonuç ilişkisi açıklanmayan durumları, olduğundan daha kötü bir durum olmuş gibi zihinlerinde   
        canlandırırlar. Bu nedenle de olaylardan daha çok etkilenebilirler. Onlarla konuşurken virüs ile ilgili çok fazla bilgi   
        vererek korkutmamaya dikkat edip, karşılıklı etkili bir iletişim kurarak bunun geçici bir süreç olduğunu ve korunma 
        yollarının neler olduğunu anlatmalıyız. Öz bakımla ilgili bilgiler verirken de bunun sadece virüsle ilgili olmadığını    
        sağlıklı yaşam için önemli olduğunu vurgulayabilirsiniz. 
    Özellikle ilkokul çağı çocukları ailelerinin korku ve kaygılı duygularından çok etkilenirler. Bu duyguları anlamlandırmak 
        ve dolayısıyla başa çıkmakta oldukça zorlanırlar. Bu nedenle onlarla konuşurken umut dolu ve iyimser konuşmalar 
        yapmalı, geleceğe dair planlar kurmalısınız. Ortaokul çağı çocukları ise ailelerinden çok arkadaşlarına güvenmeyi, 
        onları dinlemeyi tercih edebilirler. Küçük yaş çocuklarına göre daha gerçekçi olduklarından onlarla konuşurken yine 
        iyimser bir şekilde ama yaş grubuna uygun olarak biraz daha ayrıntılı bilgi verebilirsiniz. Böylece onlara karşı açık 
        olduğunuzu düşünerek sizin fikirlerinize de düşüncelerinde yer vereceklerdir.
    Bu yaşadığımız süreci çocuklarımızla zaman geçirebilme fırsatı olarak görerek onlarla oyunlar oynamak ve aktiviteler 
        yapmak onların ruhsal dayanıklılıklarını arttıracaktır. Bu aktiviteler haricinde hem kendiniz hem de çocuklarımız için 
        bireysel boş zamanlar yaratmak, yeni hobiler edinmek de önemlidir.
    Günlük hayatın öngörülebilir olması herkes için rahatlatıcı olacak ve uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle 
        okulumuzun online eğitim saatleri dışında kalan uyuma, uyanma, beslenme, oyun saatleri gibi ev içi günlük rutinler 
        oluşturmalıyız.  Bu rutinleri çocuklarımızla beraber oluşturmamız onların rutinleri sahiplenmesini ve daha kolay adapte 
        olmalarını sağlayacaktır. Bu düzene uyum sağlamakta zorlanan çocuklarımız olabilir, onlarla duygularını ve neye 
        ihtiyaç duyduklarını sorabilir, onlara yapılabilir çözüm önerileri sunabilirsiniz.
     Evde sürekli olarak virüs hakkında programların izlenmesi, haber kanallarının açık tutulması, aile içinde bu konunun 
        yoğun gündem olması çocukların kaygısını arttıracağından bu gibi durumların en aza indirgenmesi gerekmektedir. 
        Unutulmaması gereken bir nokta daha var; eğer çocuk virüs hakkında bir soru soruyorsa onun virüs hakkında duyduğu 
        ve bildiğini anlatmasına izin verilmelidir. Aileyle yapılan konuşmalar ve etkileşimler çocuğun endişelerini gidermesi   
        açısından iyi bir fırsat olacaktır. Çocukların dile getiremediği duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi için resim, dans  
        ve yazı gibi seçeneklerle destek olunması önemlidir.
     Sosyal ilişkilerin canlı tutulması, fiziksel olarak görüşülemese de telefonla ya da görüntülü konuşmalarla iletişim halinde    
        olunması hem sizleri hem de çocuklarımızı psikolojik olarak daha güçlü kılacaktır.

Bu dönemde olağanın dışında duygu durumunda ve davranışlarda ciddi farklılıklar yaşayan çocuklar için destek alınması 
gerekebilir, bu nedenle bir uzmana başvurulmasında fayda olacaktır.

Okul koridorumuzda, bahçemizde, sınıflarımızda çocuklarımızın neşeli kahkahalarını duymak için sabırsızlanıyoruz. Sizlere 
ve çocuklarımıza sağlıklı günler diliyoruz.

Pakkan Okulları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi



15

FEN VE TEKNOLOJİ

Online eğitimde 7. sınıflarla Fen ve Teknoloji dersinde, evdeki malzemeleri kullanıp ayna 
deneyleri yaptık. Elimizde kaşığın dış yüzeyi ile nasıl selfie çekilir ve nasıl evin tamamı 
görülür öğrendik. Unutmayın '' There is no spoon :) '' 
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SOSYAL BİLGİLER

12 Mart bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'mızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u 
Anma günüdür. Biz de Pakkan Okulları olarak okulumuzda bugünü saygıyla anarak İstiklal 
Marşı’mızın önemini bir kez daha hatırladık. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz bu etkinlikte 
birden sekize tüm sınıfların katıldığı etkinliğimizde coşkuyla 12 Mart için toplandık.

Bir milletin en önemli değerlerinden biri olan ulusal marş üzerine derslerimizde 
arkadaşlarımızla ve öğretmelerimizle konuştuk. 
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#EVDEKAL DÖNEMİNDE BELGESEL İZLİYORUM 
KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM

Ülkemizin zorlu günler yaşadığı bu dönemde Pakkan Okulları olarak 
biz de online eğitime geçtik. Zamanı verimli kullanmak ve kendimizi 
geliştirmek için evimizde öğretmenlerimizle keyifli zaman geçirmenin 
yöntemini de bulduk. 
Bunun için de belgesel kulübünde arkadaşlarımızla belgesel izliyor ve 
izlediğimiz belgesel hakkında sohbet ediyor, öğrendiklerimizi ve 
dikkatimizi çeken şeyleri birbirimiz ile paylaşıyoruz. 
Bu haftanın belgeselleri 7 ve 8. sınıflar için Tüfek Mikrop ve Çelik 
belgeselinin ilk bölümüydü. 5 ve 6. sınıflarımız içinse Göbeklitepe 
belgeseliydi. 

Öğrenmenin sadece okulda olmayacağını somut bir şekilde görebilme şansımızın olduğunu fark 
ettiğimiz bu süreçte hem keyifli zaman geçiriyor hem de öğreniyoruz. İsteyen herkesi bol sohbetimiz-
in olduğu bu kulüp etkinliğinde görmek isteriz. 
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GÖRSEL SANATLAR

1 ve 2. sınıflar renkli kağıtlardan çizim yapmadan kolaj tekniği ile hayvan figürleri,
 Modigliani portreleri ve baskı çalışması yaptılar. 
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GÖRSEL SANATLAR
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GÖRSEL SANATLAR
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GÖRSEL SANATLAR
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3 ve 4. sınıflar yandan ve  tek kaçışlı perspektif, çini çalışması ve folyodan 
Giacometti heykelleri yaptılar.

GÖRSEL SANATLAR
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5 ve 6. sınıflar mdf üzerine yaptıkları Van Gogh tablolarını bitirirken solucan ve kuş 
bakışı perspektifini öğrendiler.

GÖRSEL SANATLAR
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GÖRSEL SANATLAR
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March was a very interesting experience for all of us. Suddenly we stopped going to 
school and having online lessons away from our friends, teachers, classrooms… But 
everyone adapted to this new process very quickly, especially grades 3 & 4. We contin-
ue from where we left off. Grade 4 students finished their reader and they are ready for 
the coming tasks. We try to do our best to make our students continue learning with the 
best opportunities. 

With our foreign language lessons we have started online teaching. This has 
been an exciting learning curve for our teachers and students. Our classes have 
continued to be fun and engaging. We played online games while practising 
English. Our lessons are a lot of fun and we enjoy seeing our friends too. 

ENGLISH
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Pakkan Schools DI team competed in 2020 DI tournament held in Antalya. Our team 
“Just an iDI” presented their challenge among 32 teams in the Scientific category, and  
has succeeded in entering the top 10 in the competition which they participated for the 
first time. 

We congratulate our team who has already started to get ready for the competition to 
be held next year and we wish them good luck!

ENGLISH
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DEUTSCH

Liebe Pakkan Familie, 
im vergangenen Monat haben wir mit unseren 5ern das schwierige Thema Uhrzeiten 
behandelt. Wir waren wie der Hase aus Alice im Wonderland stets auf der Suche nach 
der Zeit. Wir haben dazu vielseitig geübt: Hörübungen, Spiele, sogar mit unserem 
Körper haben wir die Uhr dargestellt. Aus grammatischer Sicht haben wir temporale  
Präpositionen kennengelernt. Wie drücken wir aus, was wir im Moment des Sprechens 
tun? Und wie können wir verdeutlichen, das wir von regelmäβig wiederkehrenden 
Tätigkeiten sprechen? 
Der menschliche Körper, das war das Thema mit unseren Schülern aus den 6. und der 7. 
Klassen. Eine Wiederholung der Körperteile, um das für Schüler amüsante Thema 
"Ausreden und Entschuldigungen" zu behandeln. Wie kann ich mich entschuldigen? Wie 
kann ich ausdrücken, dass ich Schmerzen habe? Wegen der plötzlichen Schulschlieβung 
kam dies etwas zu kurz, sodass wir im April nochmal darauf zurückkommen werden.
Wir freuen uns auf die Themen Mode, Shoppen gehen, Freizeit gestalten und etwas 
Grammatischen zum Akkusativpronomen im April.

Sevgili Pakkan Ailesi,
Geçtiğmiz ay 5.sınıflarımızla zor bir konu olan saatleri işledik. Tıpkı “Alice Harikalar 
Diyarı”ndaki tavşan gibi sürekli zamanın peşindeydik. Bunun için de çokça alıştırmalar 
yaptık; dinleme çalışmaları, oyunlar... Hatta bedenimizle saati oluşturduk. Gramer 
açısından ise zaman bildiren edatları öğrendik. Konuşma esnasında kendimizi nasıl ifade 
ederiz ve periyodik olarak eylemleri nasıl vurgulayabiliriz?
İnsan bedeni ise 6 ve 7 .sınıfların konusuydu. Beden parçalarımızı eğlenceli bir başka 
konumuz olan “mazeret ve özür dileme” ile tekrarladık. Nasıl özür dilerim? Ağrılarımın 
olduğunu nasıl ifade ederim? Okulların kapanması nedeniyle bu konuyu kısaca işlemiş 
olduk. Nisan ayında da konumuza devam edeceğiz.
Nisan ayında moda, alışverişe gitmek, serbest zaman oluşturma ve gramer içeriği 
olarak da Almancada ismin -i halini işleyeceğiz.



28

DEUTSCH

Wie spät ist es?
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ALMANCA

Wie spät ist es?

Hayat eve sığar
#EvdeKalTurkiye


