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Sevg�l� Vel�ler�m,

Dünyada yaşananları hayretler �ç�nde �zl�yorum. Bu yüzyılda, bu
teknoloj�k gel�ş�m� el�nde tutan �nsanlığın hâlâ b�r başka �nsan �ç�n
tehd�t olması ve/veya �nsana zulm etmes� ne gar�p d�ye şaşıyorum
kend� kend�me. İşte bu yüzden ben öğrenc�ler�m�n d�plomas�y�, �nsana
saygıyı, ver� temell� konuşmayı, evrensel değerler� öncelemey�
öğrenmes�n� ve ad�l b�r bakış açısına sah�p olmasını çok önems�yorum.
Çünkü aydınlık b�r gelecek �ç�n bu becer�ler şart. Hatta çok daha
fazlası da gerek�yor.

Elbet k� bu hedefler �ç�n okul olarak üzer�m�ze düşen görev çok ama
s�z�n de bu süreçte etk�n�z çok büyük. S�zle yaptığımız görüşmelerde sık
sık d�le get�r�yorum; �ş b�rl�ğ�m�z, çocuklarımızın üzer�nde asıl fark
yaratacak olan şey. Çocuk elbet büyür, elbet öğren�r, elbet başarır.
Başarı buralarda değ�l. Eğer b�z s�zle olumlu b�r �ş b�rl�ğ� �ç�nde olursak
çocuğumuz �şte o zaman kend�ne ve çevres�ne güven�r, o zaman
koşulsuz sevg�y� deney�mler, o zaman hatalarını dah� fırsat olarak
görür. 

LGS sürec� hızlanmaya başlıyor. Düzenl� olarak yapacağımız
#PakkanL�ve canlı yayınlarımızla y�ne tüm Türk�ye'dek� gençlere ve
a�leler�ne destek olacağız elbet ama en büyük desteğ� tab�� k�
öğrenc�ler�m�ze vereceğ�z. Heps�n� an an tak�ptey�z ve sürekl�
gel�ş�mler�n� raporluyoruz. Amacımız her öğrenc�m�z�n potans�yel�n� en
üst sev�yede gerçekleşt�rmes�ne destek olmak. Yoksa her zaman
ded�ğ�m�z g�b� mesele kazanmak ya da kaybetmek değ�l. Asıl mesele
bu hayat oyununu nasıl oynadığımız ve bu oyunda ne kadar üretken
olduğumuz. Çocuklarımızı bu bakış açısıyla destekl�yor ve onları key�fle
�zl�yoruz.

Savaşlardan uzak, sağlıklı ve huzurlu b�r mart kapımızda olsun.

Sevg�ler�mle...
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Bu bültende yayınlanan her türlü görüntü,
yazı �çeren b�lg� ve belge, t�car� marka ve
her tür f�kr� mülk�yet hakkı Pakkan
Okulları’na a�tt�r. Yalnızca sah�pler�
tarafından ve sah�pler�n�n �zn�yle
kullanılab�l�r ve tel�f hakları
kapsamındadır. İçer�k herhang� b�r şek�lde
asla �z�ns�z kopyalanamaz, üzerler�nde
değ�ş�kl�k yapılamaz, k�ralanamaz, ödünç
ver�lemez, �let�lemez ve yayınlanamaz.
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Ana Sınıfımızdan

Bu ay 5 yaş öğrenc�ler�m�zle "Doğada
Yaşam" ün�tes� başlığı altında "M�n�k
Canlılar" konusunda sorgulama yaptık.
Ün�ten�n sonuna doğru anekdot
defterler� oluşturduk. Bu defterlere
doğada yaptığımız araştırma
sonuçlarını kaydett�k. M�n�k canlıların
evler�n� araştırdık, bunlarla �lg�l�
görseller� �nceley�p f�k�rler�m�z�
d�llend�rd�k. Küçük canlıların heps�
böcek m�d�r? B�r böcek araştırmacısı
olsaydık neye �ht�yaç duyardık?
Kafamızda onlarca müth�ş soruyla
ün�tem�z devam ed�yor...



Ana Sınıfımızdan



İlkokulumuzdan



İlkokulumuzdan

Fen B�l�mler� ders�nde ‘saf madde’ konusunu
tartışırken 4. sınıf öğrenc�ler�m�zden öyle sorular
geld� k�… Öğrenc�ler�m�z�n soruları cevapsız
kalmamalıydı. Konu konuyu açtı ve öğrenc�ler�m�z
b�r anda kend�ler�n� ortaokul katında buldular. 
Artık kend� per�yod�k cetvel k�taplarını tasarlıyorlar. 

Müz�k dersler�nde konumuz 'Türk Halk Müz�ğ�' �d� bu ay. Halk müz�ğ�n�n
�şled�ğ� konuları, aşık, ozan kel�meler�n�n anlamlarını öğrend� kuzularımız.
Key�fle gerçekleşt�rd�ğ�m�z b�r otobüs yolculuğu dramasıyla da ülkem�z�n
güzel köyler�ne seyahatler ett�ğ�m�z� hayal ed�p o yörelere a�t Türküler�
d�nley�p zaman zaman da eşl�k ederek Türk Halk Müz�ğ� �le �lg�l� b�r
farkındalık zem�n� yarattık.



İlkokulumuzdan

4. sınıflar olarak Sosyal
B�lg�ler ders� Teknoloj�
Ün�tes� kapsamında
"Günümüzde kullandığınız
teknoloj�k ürünler nelerd�r,
en çok kullandığımız
hang�s�d�r?" sorusundan yola
çıkarak okul �çer�s�nde
öğrenc�, öğretmen ve tüm
personele anket çalışması
yaparak kayıt altına aldık.
Böylece hem �let�ş�m
becer�ler�m�z� güçlend�rm�ş
olduk hem de araştırma
yapmanın keyf�ne vardık.

2. sınıftak� öğrenc�ler�m�z farklı met�n
türler�n� gruplayarak, met�n türler�n�
anlatan af�şler hazırladı.



İlkokulumuzdan

Şubat ayında �lkokul 1, 2 ve 3. sınıftak�
öğrenc�ler�m�zle 'B�l�m Saat�'m�zde
'Kaçışan Mısır Taneler�' �s�ml� çalışmayı
yaptık. Bu etk�nl�kle gazların kapalı
ortamda katı tanec�klere tutunarak
onları nasıl hareket ett�rd�ğ�n�
gözlemled�k. 



Follow�ng our short break, we
came back w�th energy and
enthus�asm to our lessons. We
welcomed our students, who
returned to school w�th all the�r
exc�tement, w�th var�ous
act�v�t�es.

Th�s week Grades 6 and 7
explored the trad�t�on of
Valent�ne’s Day through an
�nformat�ve sess�on that
�ncluded a d�scuss�on, a v�deo
and by craft�ng our very own
Valent�ne’s Day Cards. 

Valent�ne’s Day �s t�me where people
all over the world express the�r
grat�tude and apprec�at�on for the
ones they love by exchang�ng cards,
flowers, candy and g�fts. It �s a
s�gn�f�cant cultural celebrat�on
celebrated by many reg�ons around
the world w�th or�g�ns that date to the
end of the 5th century �n Rome, Italy. 



Th�s month we started to learn all
about d�nosaurs by start�ng a un�t
from our book named ( What was
there m�ll�ons of years ago?) . F�rst,
we got fam�l�ar w�th d�nosaurs’ body
parts by hav�ng a d�nosaur toy �n our
classroom and touch�ng and
repeat�ng �ts body parts( e.g plates/
sp�kes/ fl�ppers…). We kept
rev�ew�ng the new words by us�ng
some flashcards. Then we learned
about D�nosaurs’ age by watch�ng a
v�deo ( an �ntroduct�on to d�nosaurs).
At the end of the week Students
were able to descr�be the�r favor�te
one by talk�ng about the�r body
features.   

In the second week, we
started to learn about
d�scover�ng d�nosaurs’
skeletons and learn�ng

about the�r Eras. We had
some fun by mak�ng our

D�nosaur craft and
descr�be to our fr�ends.

We played an onl�ne
game �n KAHOOT �n
our onl�ne sess�on. We
rev�ewed all the Infos
we had learned about
d�nosaurs �n our books
wh�le hav�ng fun. 

In our Grade 6th, we played Snake and Ladder game to
rev�ew the newly learned vocabular�es. Students are g�ven a

game board �n th�s game. A d�ce and two characters to
move. They use the�r vocabulary journals to remember the
words. One of them g�ve them a paraphrase and others

guess the words. If they remember �t successfully they move
to next box �f not they stay �n the same place. If they get to
the snake box they have to come down and �f they get to

the ladder they should go up. The one who gets to the f�n�sh
box sooner �s the w�nner. 



In our read�ng sess�ons (Grade 5) we read
the chapters from the book The Tw�ts ,
learned the new words, and d�d the
related act�v�t�es. e.g We sk�mmed a
chapter named D�rty beard and learned
the food’s name wh�ch stuck �n Mr. Tw�t’s
beard and made a poster of Mr. Tw�t w�th
h�s f�lthy beard and used the learned
adject�ves to descr�be h�m. 
In the follow�ng chapter, we sk�mmed a
chapter named The Glass Eye and learned
about the tr�ck wh�ch has been happened
�n the book and d�d a s�m�lar tr�ck �n class
w�th a glass eye and a mug. Students
expla�ned the�r tr�cks to the�r classmates by
us�ng the learned words.

In Grade 7, we f�n�shed a un�t named How
have I been changed? Students learned to
talk about the�r past ab�l�t�es and compare
them w�th present ab�l�t�es. At the end of th�s
un�t, we asked them to present the�r
ch�ldhood ab�l�t�es by show�ng the�r
ch�ldhood photos.

Wormy spaghett�: we sk�mmed a chapter named Wormy spaghett�
and learned about the tr�ck wh�ch has been happened �n the book
and d�d a s�m�lar tr�ck �n class w�th a pr�nted plate of spaghett� and

worm- shape jelly beans. 



Ortaokulumuzdan

Sosyal B�lg�ler ders�nde öğrenc�ler�m�zle
'Gelecekte Dünya' konusunu �şlerken
Metaverse, sanal dünya ve gelecekte
neler olab�leceğ� hakkında konuştuk. Bu
konuyla �lg�l� olarak öğrenc�ler�m�ze
“Ready Player One” f�lm�n� ev çalışması
olarak planladık. Öğrenc�ler�m�z f�lmden
yola çıkarak gelecek evren hakkında
düşünceler�n� resmett�ler.

Y�ne Sosyal B�lg�ler ders�m�z�n b�l�m, teknoloj� ve gelecektek� yaşam adlı
konusunda gelecektek� dünyanın nasıl olacağına da�r sınıf olarak da
belgeseller ve uzman görüşler� �zled�k. Özell�kle �kl�m ve küresel
ısınmanın sonuçları üzer�ne farkındalık yaratmak amacıyla pek çok
örnek gündem�m�zdeyd�.



Ortaokulumuzdan

5. sınıf öğrenc�ler�m�z Sosyal
B�lg�ler ders�nde “B�l�m İnsanlarının
Ortak Özell�kler�” konusuyla �lg�l�
olarak öneml� b�l�m �nsanlarını
araştırdı. Bu b�l�m �nsanlarının
Türk�ye ve dünyaya katkılarını
sınıfta arkadaşlarıyla paylaştı.

Muazzez İlmİye ÇığMuazzez İlmİye Çığ
Mete AtatüreMete Atatüre

Feryal ÖzelFeryal Özel

Özlem TürecİÖzlem Türecİ

Jale İnanJale İnan Alİ NesİnAlİ Nesİn



Ortaokulumuzdan

LGS’ye 100 gün kala 8. sınıf
öğrenc�ler�m�ze mot�vasyon etk�nl�ğ�
düzenled�k. Öğrenc�ler�m�z bowl�ng

ve lazer tag oynarken b�rkaç saat de
olsa LGS’ye hazırlık maratonunun

yorucu etk�s�nden uzaklaştı. Onların bu
heyecanına tanık olan LGS

öğretmenler� de öğrenc�ler�yle
bowl�ng oynadı. Hem öğrenc�ler�m�z

hem de öğretmenler�m�z �ç�n çok
key�fl� b�r etk�nl�k oldu.

Böyle kısa molalarla enerj�m�z� arttırıp
LGS maratonuna kaldığımız yerden

devam ed�yoruz.



Ortaokulumuzdan

6. sınıf Sosyal B�lg�ler ders�nde öğrenc�ler�m�zle b�l�msel araştırma basamakları konusunu �şled�k. Öğrenc�ler�m�z
kend� �sted�kler� b�r araştırma konusu bel�rleyerek arkadaşlarına raporlarını sundu. B�l�msel araştırmanın ne
demek olduğunu ve hang� basamakları kullandıklarını gösterd�ler.

Nesl� tükenen hayvanlar �ç�n neler
yapılab�l�r?

İnternet bağımlılığı ned�r?

Astroloj� b�r b�l�m m�d�r? Astroloj�n�n
İnsanlara etk�s� var mıdır?

Topraksız tarım mümkün mü?
Aşırı tüket�m ned�r?

Böcekler zararlı mıdır? Örümceklerden
sadece korkulur mu? Örümcekler�n
tıptak� önem� ned�r?

7. sınıf öğrenc�ler�m�zle Sosyal B�lg�ler ders�n�n �ş b�rl�ğ� konusunu
b�r oyuna çev�rerek, eğlencel� b�r ders �çer�ğ� hal�ne get�rd�k.



Ortaokulumuzdan

Her yıl olduğu g�b� bu yıl da şubat ayının son haftası ülkem�z
genel�nde “Verg� Haftası” olarak kutlandı. B�zler de Sosyal
B�lg�ler ders�m�zde 'Verg� B�l�nc� Gel�şt�rme Eğ�t�m�' �le
öğrenc�ler�m�ze verg� vermen�n önem�n� ve verg� sayes�nde
kamu h�zmetler�n�n �l�şk�s�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r
Da�res� Başkanlığının öğrenc�ler �ç�n hazırladığı sunumla
paylaştık. 

7. sınıflarımızla Fen B�l�mler� ders�nde Kuvvet-İş-Enerj� konusunu halat oyunuyla
eğlenerek öğrend�k. Halat oyunumuz çok çek�şmel� geçt� ama öğrenc�ler�m�z rekabet�
cent�lmenl�kle b�rleşt�rd�ler ve çok key�f aldılar. 



Ortaokulumuzdan

Bu ay Türkçe okuma dersler�m�zde 5. sınıflarımız 'Mav� Kuşu Gören Var Mı?',
6. sınıflarımız 'Denek E.E.E', 7. sınıflarımız 'Ş�md�k� Çocuklar Har�ka',
8. sınıflarımız �se 'Satılan Gülüş' k�taplarını okumaya devam ett�.

Bu ay yaptığımız canlı yayında yaklaşan LGS
sürec�n� ekrana taşıdık ve sorularınızı cevapladık.

Son günler�n öneml� markası hal�ne gelen
#PakkanL�ve şubat ayında da

y�ne dopdoluydu. 

#PakkanL�ve



Eko Okul PAKKAN

Yeş�l Okul Projes� kapsamında her
hafta öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte atık
b�r�kt�r�yoruz. Elektron�k atıklar, atık
p�ller, plast�k atıklar, atık yağlar…

Okulumuz Beykoz �lçes�nde atık
toplayan okullar arasında b�r�nc�

oldu. Sene sonuna kadar bu
farkındalığı devam ett�receğ�z.

 

Şubat ayında kompost mak�nem�z� akt�f hale get�rd�k. Organ�k atık get�ren öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte öncel�kle
kompost mak�nes�n�n çalışma prens�b�n� öğrend�k. Sonra öğrenc�ler�m�z get�rd�kler� organ�k atıkları mak�neye
attılar ve organ�k atıklarla talaşın karışmasını sağladılar. Her gün düzenl� olarak mak�ney� çev�recek olan
öğrenc�ler�m�z 1 ay sonunda oluşacak toprağı görmek �ç�n sabırsızlanıyor. Oluşan toprakla okul bahçem�z�n bel�rl�
yerler�ne ç�çek ekmeye karar verd�k. Ş�md� de ç�çekler�m�z�n hang� renk olacağını düşünüyoruz.



Rehberl�k

Şubat ayımızın b�r d�ğer konusu ‘’Zorbalıkla
Mücadele’’ �d�. Zorbalığın yaratacağı
olumsuzlukların farkına varmak ve zorbalığa
hayır d�yeb�lmek �ç�n pankartlar hazırlayıp
sloganlarla tüm okulu dolaştık. 
Rehberl�k dersler�m�zde zorbalığın türler�n�
ve zorbalık döngüsünü nasıl kırab�leceğ�m�z�
öğrend�k.  

Rehberl�k dersler�m�zde sınıfça
oynadığımız oyunlar çocuklarımızın �ş
b�rl�ğ�, takım çalışması, d�kkat, empat�
g�b� pek çok becer�s�n� eğlencel� b�r
şek�lde gel�şt�rmes�n� sağlar. Bu yüzden
dersler�m�z� genell�kle oyun temell�
olacak şek�lde �şl�yoruz. 



@PakkanOkullar� pakkanokullar�.k12.tr �nfo@pakkanokullar�.k12.tr
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