
 

 

Tatil: 

Yeni şeyler keşfetmek için en güzel 
zaman. Okumak, dinlenmek ve 
keşfetmek için önerilerimizi sizlerle 
paylaşıyoruz. 

 

Uygulama: 

Çocuklarınız ve sizin için keyifli bir 
uygulama “Eğitim Takvimi” Google 
Play ve App Store’dan ücretsiz 
indirebilirsiniz. 

 

Etkinlik: 
Ankara’da yarıyıl tatili boyunca 
katılabileceğiniz çeşitli etkinlikleri 
biletix.com adresinde bulabilirsiniz. 

 
Güzel bir dönemin sonuna geldik. Bol bol eğlendik, güldük ve oynadık. Şimdi dinlenme zamanı! Ancak dil öğrenimi dinlenirken de 
yanınızda olabilir. Bütün öğrencilerime İngilizce şarkılar açıp dinlemesini, dans etmesini ve sözlerini söylemeye çalışmasını tavsiye 
ediyorum. Dil öğrenirken kevifini çıkarın! Mutlu tatiller diliyorum. 
 
Elçin BİLGİN 
  
 

Altın Eğitimin güzel öğrencileri,tatlı bir yorgunluğun ardından  karnelerinizi alıp yarıyıl tatilinize girdiniz.Önünüzdeki bu iki haftayı 
ailenizle planlayarak ; motivasyonunuzu artıracak, gözlem yoluyla öğrenmenizi geliştirecek ve hayal gücünüzü 
besleyecek;tiyatro,sinema,müze gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere ayırabilirsiniz.  Ayrıca Yaratıcı Drama dersinde oynadığımız oyun 
ve alıştırmaları ailenizle,arkadaşlarınızla lider olup oynamayı da unutmayınız. Hepinizi çoooookkkk seviyorum. İyi Tatiller!  
 
Gökçen KAFALI 

 
 

Sevgili öğrencilerimiz 2 haftalık tatil süresince Beden Eğitimi dersi hakkında farkındalık kazanmak için spor ve sağlıklı yaşamla ilgili 
çizgi filmler ( TRT Çocuk ve diğer yayın kanallarından ulaşılabilir) izleyebilir, milli sporcularımızın hem ferdi hem de takım yarışmalarını 
seyredebilirler. Aynı zamanda anne ve babalarıyla kalite zaman geçirebilmek için beraber spor yapabilirler. Herkese iyi tatiller!  
 
Aysuda Deniz NURAY 

 
 

Chers enfants, sevgili çocuklar, 
Eğlenceli ve bir o kadar da verimli bir dönem geçirdik. Şimdiden hepinize keyifli, eğlenceli, dolu dolu bir tatil diliyorum. Tatilin tadını 
çıkarırken, öğrendiklerimizi unutmamanız adına size birkaç önerim olacak. Öğrendiğimiz kelimeleri tekrar edebilmeniz için görseller 
büyük önem taşıyor olacak. Örneğin; gözlerinizi kapatıp bir elmayı hayal edin ve bu sırada sözcüğü yüksek sesle söyleyin ve bunu her 
gün tekrar edin. Daha eğlenceli bir kelime tekrarı önerisi olarak; kelimeyi tekrar ederek evde ufak yürüyüşler yapabilir ve hatta her 
kelime için kendinize farklı bir hareket belirleyip, o hareketin size o sözcüğü hatırlatmasını sağlayabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak 
aşağıdaki linklerden Titounis’nin dünyasında öğrendiğimiz konuları pekiştirebilirsiniz.  
 
https://youtu.be/K2SCc87-68A 
 
https://youtu.be/_fVReZx6ZxQ 
 
https://youtu.be/fRageyEvFVA 
 
Hepinize iyi tatiller diliyorum. Bonne vacances!  
 
Özge KÖRNES 

ANASINIFI TATİL 
ÖNERİLERİ 

https://youtu.be/K2SCc87-68A
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