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Bu Hafta Neler Oldu? 

Kitap Okumanın Dayanılmaz Hafifliği 

Dilekçe Nasıl Yazılır?  

Ben Bir Çocuğum, Benim de Haklarım Var!  

Çocuklarınıza Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandıracak 9 İpucu 

Haftalık Bülten 

Cilt 1—Sayı 5 

19 Ekim 2018 

#OkulumPakkan ’dan Merhaba...  

Yine çok keyifli ve öğrenme dolu bir haftayı geride bıraktık. Geçen hafta yaptığımız deneme 

sınavlarının sonuçlarını öğrenci merkezli değerlendirmek ve bu anlamda öğrencilerimize özel 

yol haritaları belirlemek çok kıymetli bir süreç oldu bizim için. 

 

Okulun bir yaşam alanı olarak çocuklarımızın hayatında var olması üzerine ne kadar yoğun-

laştığımı biliyorsunuz. Yine bu hafta, okulunu seven öğrenciler, öğrencisini seven okullar konu-

sunda bir programa davet edildim. "Eğitim ve Eğitim” sitesi üzerinden canlı yayınlanan bu 

programda okulların yaşam alanı olması konusundaki fikirlerimi ayrıntılarıyla paylaşma imkânı 

buldum. Eğer siz de izlemek isterseniz #EGTyayın ‘ın linki şöyle;  

 

http://www.egitimveegitim.com/egitim_sohbetleri.html 

 

Bu arada okulumuzda çocuklarımız için daha renkli alanlar oluşturmak ve arkadaşlıkları geliş-

tirmek adına sanattan yararlanmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizle duvarlarımızı boyu-

yor, müziğin gücünü iliklerimize kadar hissediyoruz. 

 

Gelecek hafta bayram tadında günler yaşayacağız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşku-

su okulun her noktasında hissedilmeye başlayacak. Çocuklarımızın bayram havasında nice 

haftalar geçirebilmesi için Türk milletinin verdiği büyük emeği çocuklarımıza hatırlatacağız, 

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anacağız. 

 

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. 

http://www.egitimveegitim.com/egitim_sohbetleri.html
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Kitap Okumanın Dayanılmaz Hafifliği 

Pakkan Okulları öğrencileri Türkçe dersinde her hafta 1 ders saati boyunca kitap 

okur. Bu hafta da 7 ve 8. sınıflarımız kitap okumak için bahçemizi tercih ettiler. 
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   MÜZİK 

29 Ekim Cumhuriyet bayra-

mı için koro ve oratoryo ça-

lışmalarımız devam ediyor. 

 

Bu hafta 1. sınıf öğrencilerimiz ritim tekerleme 

oyunu oynadı. 

5 ve 6. sınıf gitar kulübünde öğrencile-

rimiz, klasik gitarda 3 tel bitirdi ve baş 

parmak etütlerine başladılar. 
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Bu hafta 1. sınıf öğrencilerimizle 10-20 arasındaki sayıları çalıştık. Materyaller ile sayılara karşı-

lık gelen çokluk miktarlarını oluşturduk. Öğrendiğimiz sayıları içeren sayı kitapçığı yaptık.  

Türkçe etkinliği olarak “i” ve “n” seslerini öğrendik, yeni hece ve kelimeler oluşturduk.  

Hayat Bilgisi dersimizde yeni ünitemize giriş yaptık. “Evimizde Hayat” ünitesi kapsamında aile 

üyelerimizi tanıtarak soy ağacı oluşturduk. 

1A 

1B 
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Sınıfı 

2A sınıfı öğrencileri bu hafta  Matematik dersinde iki basamaklı doğal sayılarla eldeli 

toplama işlemleri üzerinde çalıştılar. 

 

Türkçe dersinde görsellerden yararlanarak bir hikaye yazdılar. Yazdıkları hikaye ile ki-

tap oluşturdular ve tasarladıkları kitapları 1. sınıflara sundular. 

 

Hayat Bilgisi dersinde ''Evimizde Hayat'' ünitesi kapsamında canlıların yaşam alanları 

ile ilgili paylaşımlarda bulundular.  
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3A sınıfı olarak bu hafta Türkçe dersinde 

“Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler” konusu-

nu “Noktalama İşaretlerini Yakalama” oyunu oy-

nayarak yorum çalışmaları yaptı.  

Beş duyu organımızın sağlığı ile ilgili bilgileri, araştır-

ma tekniklerini kullanarak bulduk, sunum hazırladık 

ve bilgilerimizi paylaştık.  

Matematik dersinde Maya, Mısır ve Roma uygar-

lıklarının sayı sembollerinin örüntüsünü keşfettik ve 

kendi sayı sembollerimizi oluşturduk. 

Selin, Yağmur ve Ece Maya uygarlı-

ğının rakamlarını inceliyorlar. 

Sınıfı 

Noktalama işaretlerini yakalama etkinliği 

Duyu organlarımızın sunum hazırlıkları 

Maya uygarlığı, Kızılderili Maya 

halkları tarafından kurulan Kolomb 

öncesi Amerika uygarlıklardan biri-

dir. Bir Orta Amerika uygarlığı olan 

Maya uygarlığı, binlerce yıl boyun-

ca Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador 

ve Guatemala'ya kadar uzanan Mezoamerika bölgesinde 

hüküm sürmüştür  
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Türkçe dersinde paragrafta giriş, gelişme 

ve sonuç bölümleri ile ilgili etkinlikler yap-

tık.  Verilen bir metnin giriş, gelişme ve so-

nuç bölümlerini bulduk. Bir paragrafa da 

giriş cümleleri yazdık. 

 

Matematik dersinde örüntülerle ilgili çalış-

malar yaptık ve hepimiz kendi örüntümü-

zü oluşturarak kuralını yazdık. Daha sonra 

hazırlanan materyal üzerinde hızlı topla-

ma işlemleri yaptık. 

Sınıfı 

Örüntü, çoğunlukla uzaysal ve geometrik 

karaktere sahip, iki veya üç boyutlu bir nes-

ne olarak düşünülebilir. Diğer bir ifadey-

le örüntü, ilgilenilen varlıkla 

ilgili gözlenebilir veya ölçüle-

bilir bilgilere verilen isimdir.  
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

1 ve 4. sınıf öğrencilerimiz bu hafta Görsel Sanatlar dersinde 29 Ekim Cumhuriyet Bay-

ramı için karton malzemelerden “marakas” yaptılar. 

Marakas çalışmasını bitiren öğrencile-

rimiz, ‘’flamingo’’ temalı özgün çalış-

malar yaptılar. 

Marakas, içi oyuk olan gövdesinde bulunan parçalar sayesinde sallayınca ses çıkaran bir 

müzik aletidir. Tahta, bambu ve plastikten yapılan türleri vardır. Çoğunlukla Afrika ve Latin 

Amerika müziklerinde kullanılır.  
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Dersimiz: Sosyal Bilgiler 

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde bilgi edinme hakkı ile dilekçe hakkını uygulamalı 

olarak işlemek için biz de günlük hayatımızdan yola çıkarak yetkili makamlardan 

birine dilek veya şikayetlerimizi belirten dilekçe yazdık ve isteklerimizi bildirdik. 

Eğer bir hak ihlali ile karşılaşırsak anayasal hakkımızı kullanarak ilgili birimlere yazılı 

olarak başvurabiliriz. Buna “Dilekçe Hakkı” denir.  

5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal-

lerine örnekler verdik. Çocukların kanun hükümleri ile korunmuş eğitim, sağlık, barın-

ma, fiziksel, psikolojik ya da cinsel sömürüye karşı korunma gibi temel haklarının tü-

müne çocuk hakları adı verilmektedir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun, 

çocuk hakları bütün çocuklar içindir ve 18 yaşına kadar her insan çocuk sayı-

lır. Biliyorsunuz ki çocuklar sağlıklı toplumlarda sağlıklı, güvenli toplumlarda güvenli, 

barışçıl toplumlarda barışçı ve özgür toplumlarda da özgür olurlar.  
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Yaratıcı Drama 

1A ve 1B sınıflarımızda bu hafta Hayat Bilgisi dersinde, yaratıcı drama teknikle-

riyle  “karakter yaratmak” etkinlikleri yaptık. 

1A ve 1B sınıfı öğrencileri, “Karakter yaratmak” 

5 ve 6. sınıf öğrencilerimizle de tiyatro metni okuma çalışmaları yaptık. 
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7 ve 8. sınıf Doğaçlama Tiyatro kulübümüzde ise 30, 15, 7, 3 saniye hızlandırılmış doğaç-

lama ve kart turu teknikleriyle doğaçlama çalışmaları yaptık. 

Yaratıcı Drama 
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Çocuklarınıza Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandıracak 9 İpucu 

Çocukların ilk yaşları, hayat boyu sürecek bir okuma sevgisinin geliştirilmesi için olduk-

ça kritiktir ve bunun için hiçbir yaş erken değildir. Çağla Acar, okul öncesi çocukların 

iyi bir okur olmasına anne ve babaların nasıl yardımcı olabileceğine dair 9 ipucu pay-

laşıyor. 

 

Çocuklarına okul öncesinde düzenli olarak kitap okuyan ebeveynler, miniklerin içlerine 

hayat boyu taşıyacakları okuma sevgisinin tohumunu atıyorlar. Bu nedenle ailelere, ço-

cuklarının en erken yaşlarından itibaren, birlikte sık ve düzenli okuma zamanları yaratıl-

ması öneriliyor. Erken yaşta başlayan okuma alışkanlığı bilişsel, sosyal ve zihinsel anlam-

da pek çok fayda yaratırken ailenin beraber kaliteli ve keyifli zaman geçirmesini de 

sağlanıyor. abm Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Çağla Acar, anne ve babalara, ço-

cuklarının kitapları seven iyi bir okur olmalarına destek olacak 9 ipucu veriyor: 

 

1. Her gün kitap okuyun. Çocuğunuza her gün mutlaka kitap okuyun. Beraber uzanıp 

sarılarak geçireceğiniz sıcak ve sevgi dolu bir okuma zamanı oluşturun. 

  

2. Kitapta gördüğü her şeyin ismini söyleyin ya da yeni bir isim üretin. İlgi çekici isimler 

ve objeler hakkında konuşarak çocuğunuzun kelime dağarcığını geliştirin. Örneğin, “Şu 

uçağa bak! Bunlar uçağın kanatları. Sence neden onlara kanat deniyor?” diyerek ço-

cuğunuzun bu kelimeyi unutmamasını sağlayın. 

  

3. Okurken ne kadar keyif aldığınızı söyleyin. Çocuğunuza onunla kitap okurken ne ka-

dar keyif aldığınızı sık sık söyleyin. Beraber geçireceğiniz öykü vaktinin sizin için gününü-

zün en favori kısmı olduğundan bahsedin. 

 



 13 

4. Kitabı keyifli ve etkileyici bir ses tonuyla okuyun. Çocuğunuza kitap okurken tekdüze 

bir ton kullanmayın ve hikayeyi mizah, basit canlandırma teknikleri ve jestlerle süsleyerek 

daha etkileyici hale getirin. Öykülerdeki konuşmaları karakterleri belli bir ses tonuna bü-

ründürerek okuyabilirsiniz. 

  

5. Ne zaman bitirmeniz gerektiğini bilin. Eğer çocuğunuz o an ilgisini kaybederse ya da 

öyküye dikkatini vermekte çok zorlanırsa okumaya ara verin ve kitabı bir süre kaldırın. 

  

6. İnteraktif olun. Kitaptaki olayları ve kişileri tartışın, eğer varsa sayfalardaki çizimleri işaret 

ederek onlar hakkında sorular sorun. 

  

7. Tekrar tekrar okuyun. Çocuğunuzun en sevdiği öyküyü tekrar tekrar dinlemek isteme-

sinden bıkmayın. 100. kez de olsa tekrar okuyun! 

  

8. Sadece okuma değil, yazma hakkında da konuşun. Çocuğunuza yazıların soldan sa-

ğa yazıldığından ve kelimelerin boşluklarla ayrıldığından bahsedin. 

  

9. Günlük hayatınızda etrafınızda gördüğünüz tüm yazılara dikkatini çekin.Sadece kitap-

larda değil, etrafınızda gördüğünüz tüm yazılı şeyler hakkında konuşun. Bunu oyunlaştırıp, 

her dışarı çıktığınızda çocuğunuzdan sizin için bir kelime bulmasını isteyebilirsiniz. 

Bu yazı www.egitimveegitim.com ‘dan alınmıştır. 

http://www.egitimveegitim.com/sektorden_haberler/3225-cocuklariniza_kitap_okuma_aliskanligi_kazandiracak_9_ipucu.html 

Eklenme Tarihi: 12:29 13-09-2018 
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Değerli Velilerimiz, 

Pakkan Okulları olarak sizlerle her geçen gün daha da büyü-

mekte ve bundan gurur duymaktayız. Yarınlarımızı emanet 

edeceğimiz sevgili çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve siz de-

ğerli velilerimizin de faydalanabileceği; okuma etkinliklerini eğ-

lenceli bir zamana dönüştürecek; Türk edebiyatının yazarları ile 

öğrencilerimizin buluştuğu bir kütüphanemiz çok yakında kapı-

larını açacaktır. Kitaplıkta tozlanmaya mahkûm olmuş kitaplar, 

kaybedilmiş dünyalardır. Bu nedenle uzun zamandır okumadığı-

nız kitaplarınızın daha nice dünyalara kapılar açması için kütüp-

hanemize bağışlamanızı dileriz. 

Kitap Bağış Kampanyamız Devam Ediyor 
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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 


