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YASEMİN PAKKAN 
Kurucumuzdan...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı evlerimizde ama coşku ve birlik hissi içinde kutladık. Bütün 
öğrencilerimiz ve velilerimizle tek yürek olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andık ve egemenliğin önemini 
paylaştık. Şimdi mayıs ayına koşuyoruz hep birlikte.

7 Haziran’da yapılması planlanan Liselere Giriş Sınav tarihi ertelenmeyecek deniyor ama izolasyonda bir rahatlama 
olmazsa biraz zor gibi. .. Lise Giriş Sınavları yıllardır uygulanır. Öğrenci başarılı olursa bu sınavla özel yabancı okullara 
veya Türk okullarına, Anadolu ve fen liselerine girmeye hak kazanır. Bir milyonun üzerinde sekizinci sınıf öğrencisi 
hazırlanıyor harıl harıl... Hatta bu yıl 4+4+4 çocukları da dahil olunca sayı biraz daha çoğaldı. Bir yaş küçük çocuklar 
özellikle yorum sorularında zorlanabilirler. Son iki yıldır soru tarzındaki değişikliklerle sınavlar ezberden uzak, okuyan, 
araştıran öğrencinin başarılı olduğu bir tarza dönüştü. Yıllar önce Finlandiya’nın para birimi, Doğu Anadolu’nun 
dağlarının batıdan doğuya sıralanışı, inkılaplarda kronolojik sıra sorulurken bugün matematik soruları bile yorum becerisi 
istiyor. Bilgi veriliyor, formül veriliyor, uygulama ve doğru düşünme bekleniyor. Sayısal ve sözel sorularda genel yetenek 
aranıyor.

Ne tür olursa olsun sınavlar sadece bilgi ölçmez. Zamanı iyi kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, işlem becerisi, 
stres yönetimi gibi pek çok faktör vardır başarıyı etkileyen. Hayatımızın her alanında sınavlara gireceğiz. Yeni bir işe 
alınırken de farkında olmadan sınava alınırız. İfade yeteneği, yazıya aktarma, genel kültür, sosyo ekonomik farkındalık 
olmazsa olmazlardır bu süreçte. 

Sınava hazırlarken baskı ve doping, yarış ve ödül tarzı yaklaşımlar öğrencilere faydadan çok zarar verir. Ayrıca 
öğrenciden üstün başarı beklendiğinin vurgulanması yapılabilecek en kötü davranıştır. “Yapabileceğinin en iyisini yap.” 
en güzel cümledir. Amaç nitelikli varsayılan bir liseye girebilmekse alternatifleri çoğaltmak lazım. Sadece yüksek puanla 
öğrenci alan bir okula odaklanmak ve hedefi çok yüksek tutmak umutsuzluk yaratır. İyi bir lise kazanmak, hayatta başarılı 
olmanın kriterlerinden sadece biri. Bunun dışında mutlu olmanın yollarını keşfetmek, kendini ve yaptığı işi sevmek, 
sevdikleriyle dopdolu bir dünyada olmak, üretken, sosyal ilişkileri güçlü ve duyarlı bir insan olmak her şeyden daha 
önemli. Şu evlere kapandığımız zorlu günlerde başarıyı yudumlayanları, kendiyle barışık ve her duruma uyum 
sağlayanları daha net fark ediyoruz. Çocuklarımızı sınavlara hazırlayalım ama onlara önce insan olmayı, duyarlı bir 
vatandaş olmayı, mutlu olmayı öğretelim.

Çocuklarının başarısını arttırmak isteyen bazı ebeveynler sınav yaklaştıkça çocuklarından daha heyecanlı bir hal alırlar: 
“Daha çok balık ye, daha erken yat, daha çok soru çöz.” derler. Sınav sabahı nasıl beslensin, aman yumurta yemesin, 
kahve mi içsin, şeker mi yesin, okunmuş pirinçler mi yutsun... En önemli gerçek şu: Olağan akışı bozmayın. Her zamanki 
yaşantı devam etmeli; ne yiyorsa, neye alışkınsa, kaçta yatıyorsa hiçbir değişim yapılmamalı. Her şey her zamanki gibi 
normal bir deneme sınavına giriyormuşcasına planlanmalı. Soğukkanlılığını bozmadan sakin ve öz güvenli kalabilmeli 
öğrenci. Yapabileceğinin en iyisini yapacak. O bizim kıymetlimiz. Sonuç önemsiz. Seveceği ve mutlu olacağı bir okula 
gitmeye hak kazandı bile. Başarılar sizin olsun...

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.

Ana Sınıfımız #Online

“Bahar ve Bayram”
Prof. Dr. Belma Tuğrul

İlkokulumuz “Anlam” Peşinde

23 Nisan Ulusal Egemenlik
 ve Çocuk Bayramı

Kulüplerimizde Hayat Var

Bilinmeyen Sporlar

“Zaman Yönetimi”
PDR Servisi

English: 
Live And Learn

Müzik İçin Çarpan Kalpler

Resim Dersiyle 
Nefes Alıyoruz

Baş Yazı



Unla ses çalışması da yaparız...

#EvdeKal sürecinde uzaktan 
öğretime devam ediyoruz. 
Ana sınıfı için uzaktan öğretim 
çok hassas bir süreç. Hazırlanan 
her içerik, yapılan her ders çok 
yönlü değerlendirilmeli. 
Çocuğun merakı desteklenmeli 
ve bunun yanında eğitimin süresi 
de dengelenmeli. Velilerle 
iş birliği bu dönemin başarısı için 
en önemli anahtar. 

23 Nisan’ların ana sınıflarında bambaşka 
bir anlamı var. Çocuklarımıza ulusal 
egemenliği ve demokrasiyi anlatıyoruz. 
Bayram sevinçleri onlara hissettirdiğimiz 
gurur duygusuyla taçlanıyor. Onlar 
gülümsedikçe yarınlarımız gülümsüyor.

23 Nisan’ı Kutluyoruz...

Ana Sınıfımız #Online

Doğum günü de kutlarız...

Lina İlbantekin

Sinan Eren İşler

Ömer Demir

Pars Işık

Barlas ve Bilge
Mahruki

Özgür Deniz Ataçocuğu



#PakkanLive Instagram Canlı Yayınları Devam Ediyor

Dr. Özgür Bolat’la bu dönemde ebeveynlerin en çok sorduğu sorulara cevap 
aradık. Çocuklarda kaygı yönetimi, evde sıkılan çocuklar ve yapılması gerekenler, 
kitap okuma alışkanlığı ve teknoloji kullanımı üzerine önemli bir sohbetti.

Millî Sporcu, dağcı, yazar Nasuh Mahruki “Kendi Everest’inize Tırmanın” başlığında 
hedef koyma ve hedefe varma yolculuğumuz için çok anlamlı öneriler ve anılar paylaştı.

Uzman Psikolog Danışman Feriha Dildar ile “Süreci kazanıma ve avantaja 
döndürmek mümkün mü?” sorusuna cevap aradık. “Değişen koşullarda aile hayatı 
nasıl düzenlenmeli?” başlığını konuştuk.

Sanatın iyileştirici yönünü velilerimize ve takipçilerimize sunmak için dünyaca ünlü 
müzisyen aile Manafzadelerle Instagram üzerinden bir piyano konseri 
gerçekleştirdik. Daha önce okulumuza gelip öğrencilerimizle buluşan bu aileyle, 
instagram aracılığıyla verdikleri bize özel konserde huzurlu ve keyifli anlar paylaşıldı.

Her zaman önemsediğimiz açık iletişim politikamız gereğince evde kaldığımız şu dönemlerde velilerimizle iş birliğimizi güçlendirmek, 
onların sorularını cevaplamak ve kendilerine destek olmak için instagram hesabımız üzerinden pek çok canlı yayın gerçekleştiriyoruz. 
Zaman zaman kurucumuz, öğretmenlerimiz ekranda oluyor; zaman zaman da alanının en iyileri, uzmanları…
 
Nisan ayı boyunca Yasemin Pakkan ve öğretmenlerimize ek olarak hem velimiz hem de Millî Sporcu Nasuh Mahruki ve Eğitim Bilimci 
Dr. Özgür Bolat ve Uzman Psikolog Danışman Feriha Dildar canlı yayın konuğumuz oldu. Kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler 
Pakkan Okulları YouTube kanalında bu yayınları bulabilir.

#PakkanLive da mayıs ayı boyunca da sizleri önemli konuklarla buluşturmaya devam edeceğiz. Arka arkaya haftalarda önce 
Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, ardından da Eğitimci, Yazar Dr. Bahar Eriş konuğumuz olacak. 
Pakkan Okulları Instagram hesabını takipte kalın!



İlkokulumuz “Anlam” Peşinde

“Damlaya damlaya göl olur.” 
 Derin Okumuş 3-A

“Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.” 
Su Arıman 3-A

“Her koyun kendi bacağından asılır.”
 Berker Şenol 3-A

Sözcük ve kavram dağarcığının gelişmesi, 
duygularını ve yaşadıklarını ifade edebilme 
konusunda çocukları güçlendiriyor. Bu 
anlamda atasözleri ve deyimlerin ifade 
becerisinin gelişiminde önemli bir yeri var.
Atasözlerinin manâlarını anlamak, mecaz 
üzerine düşünmek ve hepsini yerli yerinde 
kullanabilmek için biraz işe eğlence de 
katılabilir değil mi? :)

Pakkan öğrencileri olarak biz, 
Sözün rengini görmek için, 
Mavinin sesini duymak için, 
Zamanda yolculuk edebilmek için, 
Çağı yakalamak için okuyoruz.

“Dilimin sınırları, 
dünyamın sınırlarıdır.”
Ludwig Wittgenstein



Anlamak ifade etmenin de önemli bir 
parçası. Anladıklarını canlandıran çocuklar, 
zaman içinde duyguları, yaşadıkları 
süreçleri ve hayatın kendisini adeta 
haritalayabiliyor. Bize de kendini gayet 
güzel ifade edebilen, duygularına sahip 
olup, onları başarıyla yönetebilen, bugünün 
güçlü çocuklarını alkışlamak kalıyor.

İlkokulumuz “Anlam” Peşinde

Masal - Nağme Bedel 
 2- A

Deniz  Yıldırım 2-A

Beren Ece Karpuz 2-A

“Her deliğe elini sokma,
ya yılan çıkar, ya çıyan!” 

Gülce Daylan 3-A

Zaman kavramı çocukların gelişiminde çok kıymetli bir yer tutar.  Zamanı anlayan, saati 
öğrenen çocuk, hemen ardından planlamayı ve program yapabilmeyi deneyimlemeye 
başlar. Saat zamanı somutlaştırır onlar için. Böylelikle bir günü, bir ayı, bir yılı, mevsimleri ve 
yaşam döngüsünü daha iyi kavramaya başlar çocuklar.

“Aç ayı oynamaz.”
 Yusuf Emir Kaya 3-A

“Damlaya damlaya göl olur.”
Elif Dursun 3-A



Konuk Yazar

Doğadan da bayramdan da vazgeçemeyiz yani, bunun bilincinde olmalıyız. Bugün bir tohumun yıllar sonrasındaki çınara dönüşmesi bir tesadüf 
değildir. Emek ister çınarın gölgesinde serinlemeyi hak etmek. O gölge doğanın ödülüdür biz insanlığa… Bayramlar, tarihimizin sorumluluğunu 
yaşatmak ve bu sorumluluğu üstlenmek değil midir? Bayramlar, çocuklarımıza sunacağımız gölgesinde huzur, barış ve kardeşliği duyumsaya-
cakları karşılıksız ödüllerdir. Bayram ortak dildir; doğanın dilini anlamak gibi bayramların da öyküsünü bilmek, anlamak, o dili sindire sindire 
çözmek, okumak gerekir...

23 Nisan…
Bu yıl öncekilerden daha farklı, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl coşkusunu hissettik hem de Korona Virüs nedeniyle 
evlerimizdeydik bu bayram.
Ama olsun! Yine bahar, yine bayram işte…
Demem o ki bahar da bayram da yüreğindeyse içindeyse yani, ki öyle, o halde bu yıl da olsun böyle…
Hem içeride hem de içimizde yani bayram. 100. yılın heyecanıyla bu da unutulmaz bir bayram olarak yaşandı. İçimize sığmayacak coşkuyla 
kutlamaya alışık olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız, evlerimizde ve tüm içtenliğimizle kutlanarak bambaşka bir imza 
olarak anılarımıza kazındı. Baharın kucağındaki 23 Nisan, bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiğinde dev bir çınara 
dönüşeceği aşikârdı. Şartlar her ne olursa olsun hem de…
Hepimize kutlu olsun çocukluğumuzun ve çocuklarımızın bayramı…

Prof. Dr. Belma Tuğrul
Erken Çocukluk Eğitimcisi

BAHAR VE BAYRAM

Nisan ayı bitiyor artık…
Ne güzel! Hem bahar hem de bayram vardı bu ay… 
Her bahar, kıştan çıkan yorgunluğun narin ve nazik biçimde dinginliğe geçişine şahit oluruz ve her 
bayram yeniden hatırlarız barışı, kardeşliği ve bizi biz yapan değerlerimizi. Kutlamak gerekir baharı, 
bayramı. Yaşatmak gerekir bayramın heyecanını, coşkusunu ve bugünü bayram kılan kahramanları… 
Doğa nasıl saklandığı yerden mis kokusuyla, renk renk cömertliğiyle kendini baharda gösterirse biz de 
doğadan altta kalmamalıyız; göstermeliyiz sevgimizi, saygımızı bayramın kahramanlarına elimizde 
bayrağımız, dilimizde marşımızla… Doğayı korumak gerekir her daim. Çünkü biz doğaya muhtacız, 
doğa da bize muhtaç. Doğayı koruyamazsak doğa da bizi koruyamaz… Bayramlar da bize emanet 
tıpkı doğa gibi. Bayramlarımız hepimizi kucaklayacak kudrettedir, bizi korur kendi varlığıyla.



23 Nisan Törenimizden...

“Değerli Büyüklerim ve Sevgili Arkadaşlar, 

Hepimiz şu sıralar olağandışı zamanlar yaşıyoruz. Sağlığımıza zarar 
gelmemesi için evlerimizde olduğumuz bu zamanlarda hayatımıza kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. Artık hepimizin evi bir okul, hepimizin odası bir sınıf 
oldu. Derslerimize devam ettiğimiz gibi biz çocuklara armağan edilen 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da sizlerle beraber kutlamak 
istedik. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı. 23 Nisan 
1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan 1920 tarihi, milletimiz 
ve vatanımız için önemli bir dönüm noktasıdır. İşgalci devletlerin baskısı 
altında görevini yerine getiremeyen Osmanlı Mebusan Meclisinin yerine, 
bu milletin gerçek sesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş tarihidir. 
Ulusumuzun egemenliğinde önemli bir basamaktır. 
Günün çok anlamlı, başka bir özelliği daha vardır: Ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanan bugün, Atatürk tarafından çocuklara 
armağan edilmiştir. Bu nedenle bugün iki bayramı birden kutluyoruz. Hem ulusal egemenlik bayramımızı hem de çocuk bayramımızı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı için heyecanla 
kalkıp hazırlandık. Törenin 
detayları için günlerdir 
planlamalar yapmıştık zaten… 
Arkadaşlarımız kendi 
emekleriyle hazırladıkları 
akışları için son hazırlıklarını 
yapıyorlardı. Az sonra 
“Başlıyoruz.” diyecekti bir 
öğretmenimiz… 

Tek fark bu yıl ekrandan ekrana 
el ele tutuşuyorduk ama yine 
sımsıkı…

Sevgili öğrencilerimiz 
Ada Altıparmak ve Mira Su İnal 
açılışı şöyle yaptı:

Atatürk, biz çocukları ülkenin her şeyi olarak görüyordu. Konuşmalarının birinde çocuklara hitaben, “Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, 
yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona 
göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.” diyerek bize verdiği değeri ifade ediyor, görev ve sorumluluğumuzu belirtiyordu. 

Ata'm, sana borçluyum demiyorum, borcumu ödeyemem. Sadece tüm kalbimle bir çocuğun kalbine sığabilecek tüm sevgileri önüne koyup 
teşekkür ediyorum. Biz bayramlar istiyoruz evimizde şenlik olsun. Dünyada kardeşliğin ve barışın olduğu bayramlar istiyoruz.  Biz çocuğuz, 
bayramımızda şeker de olsun oyun da! Bugün neşe, mutluluğun günü olsun. Bayramımız kutlu olsun.



Dear Parents and Dear Friends,

All of us are now living in unusual times. In order to 
prevent damage to our health, we continue our lives in 
our homes. Now all of our homes have become a 
school, and all of our homes have become a classroom. 
As we continue our lessons, we want to celebrate the 
23rd of April National Sovereignty and Children's Day, 
which was given in honour of our children.
Today, is the 100th anniversary of the opening of the 
Grand National Assembly of Turkey. Grand National 
Assembly of Turkey was opened on 23 April 1920. 
This date is an important turning point for our nation 
and our country. This is the date of the establishment 
of the real voice of the nation, the Grand National 
Assembly of Turkey instead of the Ottoman Parliament 
who failed to fulfil its duty under the pressure of the 
occupying states. It is an important step in the 
domination of our nation.

The day has another very meaningful feature: it was celebrated as the day of our national sovereignty and was presented to all our 
children by Atatürk. Therefore, we celebrate both days today, our national sovereignty holiday and our children's holiday.
Atatürk considered us children as everything in the country. Addressing the children in one of his speeches, he said, “You are all a 
rose, star, a glitter of happiness for the future! You are the ones who will light up the homeland. Think how important and precious you 
are and work accordingly.” Atatürk said that much is expected from us, expressed the value he gives to us, and showed us our duty 
and responsibility.

Dear Atatürk, I'm not saying I owe you, because I can't pay my debt. I would like to thank you with the love from the heart of a child.
We want festivities. We want holidays that have brotherhood and peace in the world. We are children! Let today be the day of joy 
and happiness. Happy 23rd April!”

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

DÜNYA ÇOCUKLARI BİZLEYDİ
En anlamlı geleneklerimizden biridir 23 Nisan’ı dünya çocuklarıyla kutlamak. 
Pakkan Okulları bu geleneğe tüm dünyada yaşanan izolasyon dönemine rağmen sahip çıktı. 
Törenimize pek çok farklı ülkeden çocuk ve genç, bize özel hazırladıkları videolarla katıldı. 
“Evde Kal Türkiye”, “Sizi seviyoruz Pakkan Okulları.” deyişlerini asla unutmayacağız.
Dünya el eleyken bir başka güzel…

Hollanda

Kazakistan

Kolombiya

Meksika

Arjantin

23 Nisan Törenimizden...



Ortaokulumuz “Merak Ediyorum” Diyor!

Merak…
Neyi neden öğrendiğini bilmek onu hayatın içinde, en gerekli zamanda kullanabilmek becerisini geliştirir insanda. Fen Bilimleri 
alanı meraklı çocuklar iklimi oluşturmak için nefis fırsatlar sunuyor bizlere… Bir “Ankara kedisi” hangi özellikleriyle endemik hayvan 
türü örneğidir? Endemik bitki ve hayvan türlerinden çok aşina olduğumuz başka neler var acaba?

5.sınıftaki öğrencilerimizden Mira Heptürk, bir Ankara kedisi olan 
minik arkadaşı Paşa'yı dersimize konuk olarak getirdi. Bir yandan 
Mira'nın kedisiyle tanışırken bir yandan da Ankara kedisini 
yakından görme şansını yakaladık. 

Dünyanın en kısa şiir türü sayılır 
“Haiku”. Japon kültüründe doğup 
gelişmiş bu geleneksel şiir sanatı aynı 
zamanda sessizliğin, boşluğun, 
kısalığın ve yalınlığın ne büyük bir 
etkileme gücü olduğunu gösterir. Hep 
merak ettirir. Türkçesi ‘eğlenceli mısra’ 
anlamına gelen “Haiku”yu ilk ne 
zaman ve kimin kullandığı bilinmez 
ancak bu türünün dilimizdeki ilk şairi 
Orhan Veli Kanık’tır. 

“Gemlik’e doğru
Denizi göreceksin,
Sakın şaşırma”
 Orhan Veli Kanık

Caleria Iusiumbeli 6-A

Defne Yıldırım 6-A

Asya Fındıklıdere 6-A

Ulusal Egemenliğe olan 
tutkumuzu ve her şartta 
yaşadığımız coşkuyu bir 
“Haiku”dan daha güzel, daha 
naif neyle ifade edebilirdik ki?

�Siz de bir “Haiku” denemesi 
yapmak istemez misiniz?
Haydi o zaman… Konu mu? 
Konumuz “İlkbahar”.



LGS Gündemimiz : Online Deneme Sınavları 

Zaman hızla akıyor. Tüm zorluklara ve zorunluluklara rağmen bu süreci sekizinci sınıftaki öğrencilerimize bir fırsat olarak 
konumlamayı başardık. Hiç zaman kaybetmeden programlarını gerçekleştiriyorlar, tekrarlarını yapıyor ve eksiklerini tamamlıyorlar. 
Tüm ekibimizle onların her an yanındayız. Hazırlığın en önemli yanı ölçme-değerlendirme kuşkusuz. 
Her hafta yaptığımız online deneme sınavlarıyla hem çocuklarımızın artılarını ve eksilerini görüyor hem de onlara sınav deneyimleri 
yaşatmaya devam ediyoruz.

Kitap Önerimiz

TARİHE MERAKIM VAR!

Zamanı boşlamaya gelmez. Her anımız yeni bir şey öğrenme ve deneyimleme fırsatı ve 
değerlendirilmezse elimizden kayıp gidiyor… Araçlar ne kadar şekillenirse şekillensin 
kitaplar hala bir numaralı öğrenme hazinesi.

Kitap okumanın çok anlamlı bir sorumluluk olduğunu bilen öğrencilerimiz evde geçirdikleri 
günlerde öğretmenlerinden tavsiyeler istiyorlar. “Tarihe çok merakım var öğretmenim. 
Hangi kitabı önerirsiniz?” diye soran çocuklarımıza evrensel tarih bilgisi kazanmaları 
açısından tavsiye ettiğimiz kitaplardan birini sizlerle de paylaşmak istedik. 

Özellikle tarih merakıyla yeni yeni kavrulanlar için önereceğimiz  “Genç Okurlar İçin Kısa 
Bir Dünya Tarihi” kitabı gençlerin tarihe olan ilgisini arttırarak hangi medeniyetin nasıl 
geliştiğini öğrenmelerini sağlayacak. 

Bu kitabı çocuklarınız okurken sizler de eşlik edebilirsiniz. 



BİLİNMEYEN SPORLAR
Satranç boksu ya da su altı hokeyi... Öğrencilerimizle öğrenmenin sonu yok. Her 
hafta yepyeni spor dallarıyla tanışıyoruz. Satranç boksunda sporcular 
müsabakaya üçer dakikalık sürelerle, ilk önce satranç raundu ile başlayıp boks 
ile devam ediyor. Satrançta mat eden ya da boksta nakavt eden maçın da galibi 
oluyor. Bu sonuçlar elde edilmediği takdirde 11 raunt sonunda satrançta puan 
olarak önde olan sporcu galip sayılıyor. 

Su altı hokeyi de bir çoğumuzu şaşırttı. Buz, çim ve salon gibi farklı alanlarda da 
yapılabilen bu spor branşı aslında ülkemizde çok yeni olmasına rağmen, milli 
takımımızın arka arkaya iki dünya ve bir Avrupa şampiyonluğuna imza atmış 
olması ilgimizi bir hayli çekti.

Kulüplerimizde Hayat Var!

BELGESEL İZLİYORUZ 

Karantina günlerinde öğrencilerimizle zamanı verimli geçirmek adına hem derslerimiz hem de kulüp 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu ay öğrencilerimizin talebi doğrultusunda belgesel kulübü olarak 
“Doğa Belgeselleri Vahşi Yaşam” üzerine hem keyifli hem de öğretici bir belgesel serisi izledik. 
Okavango deltasındaki vahşi yaşamı ve doğayı anlatan bu belgesel film serisi National Geographic 
belgesellerinden ve her yaşa uygun. Eğer siz de doğa ve vahşi yaşama ilgi duyuyorsanız size de 
izlemenizi tavsiye ederiz.

KAĞITLAR SANATA DÖNÜŞÜYOR
Origami sayesinde çocuklar üç boyutlu şekiller oluşturmayı, simetri gibi bazı geometrik 
kavramları erken yaşlarda öğrenebiliyor. Bu durum, bir yandan onların soyut zekâsını 
geliştirirken diğer yandan da onlara süreç yönetimi konusunda paha biçilmez deneyimler 
yaşatıyor. Araştırmalara göre origami eğitimi alan çocuklar, ileriki dönemde geometri ve 
soyut matematik konularında daha başarılı oluyorlar. 



WE ARE LEARNING 
ENGLISH THROUGH 
GAMES

In Pakkan Schools, English is not just a subject 
that is taught in classes but also a bunch of 
fun activities we do all together in 
extracurricular activities. This term we have 
“Word Games” as one of our English clubs. 
In this club Grade 5 and 6 students practice 
their English skills via fun online word games 
such as “Word Jumble”, “Boggle” and 
“Scrabble”. In these club hours every week, 
we not only play games and have fun, but 
also brush up our skills in English and practice 
our English vocabulary. Our students try to 
beat each other, or sometimes we play 
against the computer and try to find out who 
is the best in English every week!

“PAKKAN CHEF”LERİMİZ 
MUTLULUĞUMUZ İÇİN 
HAZIRLIYOR

“Kimse harika bir aşçı olarak doğmaz. 
Yaparak öğrenir.”
 Julia Child / Şef

Herkes, dünya üzerindeki her bir birey, 
yaşamak için yemek yemeli. İyi bir yemeği 
sıradan bir besinden ayıran şeyse verdiği 
mutluluk kuşkusuz. 

#PakkanChef ’de yaptığımız her yeni 
yemeği, ortaya çıkardığımız her yeni tadı 
insanların yüzünü güldürmek ve onları 
daha huzurlu yapmak için hazırlıyoruz.
 
Menülere birlikte karar veriyoruz, birlikte 
eş zamanlı pişiriyoruz. İlk defa mutfakta 
olanlar için de ayrı bir keyif oldu bu birlikte 
pişirme süreci. 

Mutfağınızdan gelen o kahkaha sesleri işte 
sırf bu yüzden… Çünkü biz bir mutluluk 
uzmanı olabiliriz. Unutmayalım, 
dünyamızın her şeyden çok mutlu 
insanlara ihtiyacı var, özellikle şu 
dönemde…

Kulüplerimizde Hayat Var!

Nehir Seymenoğlu 7-B 

Zeynep Yazar 7-A

Kuzey Mert Dirican 4-A



Uzmanımız Diyor Ki...

Bu bültende zaman ve günü verimli kullanmayı tekrar 
gündemimize almak istiyoruz. Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlatarak başlayalım.
“Bir işi zamansız yapmak, o işi bozmak, 
başarısızlığa uğratmak olur. Her şey, sırasında 
ve zamanında yapılmalıdır.” (1919)
 
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ile birlikte 
ülkemizde ve dünyada, günlük yaşamlarımızı 
yakından etkileyen pek çok değişiklik yaşıyoruz. 
Bu süreçte evlerimizdeyiz ve her şey için zamanımız 
var gibi görünüyor. Geride bıraktığımız bir aylık süreç 
içinde günü planlamanın önemine birçok kere 
değindik, henüz ne kadar devam edeceğini 
bilmediğimiz bu süreçte belirlediğiniz rutinlerin 
sürdürülmesini bekliyoruz. Rutinlerinizin devamlılığını 
sağladığınız sürece tabi ki planlamanızda 
değişiklikler yapabilirsiniz.  Bu süreçte daha da dikkat 
çektiğimiz zaman yönetimi becerilerini kazandırmak, 
içinde bulunduğumuz ortamı rahatlatacağı gibi ileride 
hayatla baş etme becerilerini geliştirmekte de oldukça 
önemli. Pandemi süreci bittiğinde çocuklarımızın 
hayatlarına kaldığı yerden devam etmeleri adına 
zamanı planlamalarını ve bu süreci yönetiyor 
olmalarını bekliyoruz. 

Zamanı yönetirken; her zaman yaptığımız gibi önce 
hedeflerin belirlenmesi, hedefe ulaşmak için planlama 
yapılması ve yapılan planların da içinde 
bulunduğumuz ortamın gerçekliğine uygun bir şekilde 
düzenlenmesine dikkat ediyoruz. Oyun, etkinlik ve 
ödev saatlerinin önceden belirleniyor olması çocuğun 
gün akışını, endişe duymadan ve sıkılmadan 
desteklemesine yardımcı olacaktır.  Günlük rutinlerin 
içinde aile üyelerinin kendi başlarına kaldıkları, kişisel 
zamanlar olmalıdır. Her an çocuklarla etkinlik 
yapmak durumunda değiliz. Sıkıldıkları ve bu hallerini 
ifade ettikleri zamanlarda değerli olan nasıl 
yönlendireceğimizi bilmemiz. Ne yapabileceklerini 
düşünmeye başladıklarında ve devamında 
yapabildiklerini gördüklerinde değerli kazanımlar 
sağlayacaklarına inanıyoruz. 

Kendi planlarını yapmaları için yönlendirmenin çok 
etkili olacağına inanıyoruz. Bu olağan dışı süreçte 
ebeveynlerin desteği ile birlikte çocukların zaman-
larını yönetmedeki farkındalıklarında da zamanla 
geliştiğini gözlemliyoruz. Alıştığı düzenin birden bire 
dışına çıkan yetişkinler ve çocuklar için yeni bir hayat 
düzeni oluşturmak rutinlerin sağlanması ile mümkün 
oluyor. Bu rutinleri ihtiyaçlarımıza ve evin dinamiğine 
göre zaman içinde küçük değişikliklerle sürdürmeyi 
kendimize not ediyoruz.  
 
Genel olarak belirtmek gerekirse, zaman yönetimi ile 
ilgili araştırmalar gösteriyor ki zamanı etkin kullanan 
çocuklarda daha az hata ve daha az stres gözlem-
leniyor. Çünkü zamanı kullanmak ne istediğini bilmek 
anlamına geliyor.  

Ebeveyn olarak zaman yönetimi konusunda 
çocuğunuza destek olabilmeniz için bazı öneriler 
hazırladık sizlere…

• Bulunduğunuz şartlar içinde kendi zamanınızı 
planlarken, bu plana uyduğunuzu çocuğunuza da 
yansıtarak iyi bir rol model olabilirsiniz.
• Evde oluşturduğunuz ortama uygun olarak, 
çocuğunuzun da kendine uygun bir program oluştur-
masında yardımcı olabilirsiniz.
• Birlikte hedef belirlerken, bu hedeflerin dürüst ve 
gerçekçi olması için yönlendirme yapabilirsiniz.
• Çocuğun hangi alanda daha çok zaman 
harcadığını gözlemleyebilir ve varsa zaman kayıpları 
konusunda ona rehberlik edebilirsiniz.
• Çocuğun sorumlulukları ve ev çalışmalarındaki 
zamanlar dışında, kendisinin önerdiği, seçtiği sosyal 
aktivitelerinin programında olmasına özen gösterin.
• Birlikte belirlediğiniz ortak hedefler için ona yeterli 
süre tanımanız da çok önemli.
• Çocuğunuzun yaşına ve ihtiyacına uygun zaman 
yönetiminde yardımcı olacak materyaller sağlayabilir-
siniz. Eğer evinizde halihazırda varsa kronometre, 
kum saati ya da akıllı cihazlardaki alarmlar gibi 
araçlar bu süreci daha stressiz yönetmenize yardımcı 
olacaktır.
• Zamanı yönetirken yapılan plan ve program 
sayesinde çocuğun uzun saatler tablet, televizyon gibi 
teknolojik aletlere maruz kalmasının da önüne geçmiş 
olabiliriz. Hatta bu konuda kendi farkındalıklarını da 
oluşturmalarını sağlamak mümkün.
 
Tüm dünya beklemediği olağan dışı bir süreçten 
geçiyor, hepimiz birlikte bu süreci yaşarken yönetmeyi 
öğreniyoruz. Çocuklarınızla ilgili gözlemlediğiniz, 
paylaşmak istediğiniz her türlü geri bildirim için 
bizimle bağlantı kurabilirsiniz. 

Sağlıklı günler dileklerimizle…
 
Pakkan Okulları PDR Servisi



English: Live And Learn

April is a special month with two important days to 
celebrate! One is of course 23rd of April, the 
Children’s Day. However, one day before, 22nd 
of April is also another considerable day that most 
of us aren’t even aware of it. It’s the EARTH DAY.
 
Each year on April 22, more than a billion people 
celebrate the Earth Day to protect the planet from 
pollution and deforestation. The aim is to make our 
world a happier and healthier place to live by 
taking part in activities like picking up litter or 
planting trees.

This week we also wanted to spare a lesson on 
this day with some of our classes. We watched 
videos, did short discussions on why we celebrate 
this day and above all what we can all do to help 
our World. 

Our grade 1 students drew pictures and gave 
important messages to all of us. On the other 
hand, Grade 4 students used their technological 
skills and created their own EARTH characters and 
made them talk to inform us, the humans! They 
used an application called “chatterpix” and had 
so much fun while creating their characters and 
recording their voices.  

HAPPY EARTH DAY! 

HAPPY

EARTH

DAY



English: Live And Learn

We had so much fun learning and 
making great craft activities in 
April. Since it was Easter time, we 
made egg hats with Grade 1, we 
made paper craft rabbits with 
grade 2. We also read books, 
sang songs, danced to our hearts 
content and of course celebrated 
World Children’s Day through 
messages from different countries 
all around the world.

Our 8th graders showed their 
continuing and indelible 
vibrancy by sharing with the 
class their talents and skills in an 
8th grade talent show. We had 
piano concerts, art shows, 
horseback riding, and many 
strange hand tricks. What a 
talented bunch!



Deutsch: Lernen Beim Leben

Nisan ayı bir taraftan baharın canlanmasının 
işareti iken diğer taraftan da online eğitimle 
daha da yoğunlaştı. İlkokulda öne çıkan konu 
olarak ilkbaharı işledik.

İlkbahara dair Almanca yeni kelimeler öğrendik 
ve şarkılar söyledik. Alman geleneğine göre 
öğrencilerimiz yumurtalarını rengarenk boyadılar.

Ortaokulda öğrencilerimiz Almanca olarak 
okudukları ilk kitaplarını, kitaptaki bir karaktere 
bürünerek hayata geçirdiler.
Böylece Almanca dersinde kısa süreliğine bir 
uzaylı olduk. 

Gramer yabancı dil öğrenenler için hiçbir zaman 
en sevilen konu olmadı. 
Tam da bunu ilgi çekici kılmak için “hareketli 
artikeller” ve başka hareket içeren oyun ve 
çalışmalarla dersleri tamamladık.

Unsere Mittelschule hat ihre erste Lektüre, 
die sie in der Fremdsprache lesen, zum 
Leben erweckt, indem wir uns in einen der 
Charaktere verwandelt haben. So waren 
wir für eine kurze Weile Auβerirdische im 
Deutschunterricht.
Grammatik ist nie das Lieblingsthema von 
Sprachlernern. Um dies Aufzupeppen 
haben wir dazu Spiele wie "Bewegte 
Artikel" und andere von Bewegungen 
begleitete Übungen gemacht.

Der April stand einerseits im Zeichen des 
erwachenden Frühlings, andererseits ist 
der Monat stark geprägt durch den 
Fernunterricht. Den Frühling haben wir vor 
allem in der Grundschule zum Thema 
gemacht. Wir haben viele neue Wörter 
zum Frühling kennengelernt und wir 
haben Lieder gesungen. Einem deutschen 
Brauch folgend haben unsere Schüler Eier 
bunt bemalt. 



Müzik İçin Çarpan Kalpler

Onca şey akıp giderken hayatımızda 
sanattan mahrum bırakmamak çocukları 
ne kadar da önemli… 

Okulun ilk gününde verdiğimiz sözü 
tutuyor ve her öğrencimize müziğin 
tutkusunu aşılamaya, onlarla notaların 
tınısını keşfetmeye, bu sanatın 
gerekliliklerini en ince ayrıntısına kadar 
öğretmeye, hepsine müzik enstrümanlarını 
tanıtmaya, onlarla müziğin sihirli dünyası 
üzerinden bağ kurmaya devam ediyoruz. 

Bazen evlerimizdeki müzik aletlerini online 
derslere taşıyor, bazen sadece ritm için 
masaları, kaşıkları, ellerimizi kullanıyoruz. 
Mandolinlerimizin tınıları evlerinizde 
yayılmaya başladı değil mi? 

“Dinledik, dinlendik; denedik, çok sevdik.” 
diyen çocuklarımızla gurur duyuyoruz.

Durmak Yok, Düşmek Yok, Harekete Devam!

Her şeye yetişiyoruz, geç 
kalmıyoruz akademik günlere… 
Ancak unutmamak gerekli ki 
uzaktan öğretimin en 
dezavantajlı kısmı hareketin 
kısıtlanması. İşte bu yüzden 
sabahları çocuklarımızı sporla 
selamlıyoruz. Bize durmak yok! 
Gün içinde hareketin önemini 
her fırsatta vurguluyoruz 
öğrencilerimize. Hem eğlenceli 
hem de hareketli derslerle 
haftalık ders programımızın 
nefesi olmaya devam ediyoruz.

Özellikle gelişme döneminde 
olan öğrencilerimizin günlük 
egzersiz ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi ve gelişimlerinin 
eksiksiz ilerleyebilmesi için her 
gün en az 20 dakika kalbi 
yoracak egzersiz ihtiyacı 
olduğunu daha önce paylaşmış 
ve sizlere örnek video gönderimi 
de yapmıştık. Takipte kalın, 
yenileri de yolda…



Resim Dersiyle Nefes Alıyoruz!

Keith Haring, Claude Monet, Joan Miro, Andy 
Warhol, Guiseppe Archimboldo, Salvador Dali, 
Roy Lichtenstein… Evet, evet bu isimlerin hepsi 
nisan ayında derslerimize konuk oldu. Bazen el işi 
kağıtlarıyla su nilüferleri yaptık, bazen içimizden 
geldiği gibi yorumladığımız portreler hazırladık, 
nefes aldık.

Ortaokul karakalem kulübünde, temelinde 
geometri ve araştırma çizgileri yatan figüratif 
çizimler yaptık. Sandalye, tabure ve el çizimi 
çalıştık. Okulumuzdaki her yaştan çocukla resim 
sanatı üzerine bir hikaye yaratmaya, yarattığımız 
hikayelerle sanatsever çocuklar yetiştirmeye 
devam ediyoruz.

Meriç Ünsal 5-B 

Mira Heptürk 5-B
Deniz Aydın 1-A 

Dünya Dora Uysal 1-A

Okulumuz Sizi Bekliyor....



Hayat eve sığar!   #EvdeKalTurkiye


