
 

 

 

ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU 

2018-2019 YARIYIL TATİL ÖNERİLERİ 

Anasınıfı: Sevgili öğrencilerim, sizinle güzel ve yorucu bir dönemi sonlandırdık. Bu süreçte birlikte eğlendik, oynadık, 
güldük, öğrendik ve yorulduk. Dinlenmeyi hak ettik. Dinlenirken de size bazı önerilerim olacak. Bu tatil sürecinde sizleri 

çok özleyeceğimi bilmenizi isterim.  
* Öncelikle ailenizle beraber Abm yayınlarının "Seç-Oyna- Öğren Kartları" adlı kutu oyununu oynayarak hem öğrenip 

hem kaliteli zaman geçirebilirsiniz. 

* Yine Abm yayınlarının " Kes Yapıştır, Kendin Yap" ve " Boya ve Tasarla" etkinlik kitaplarıyla hem hayal gücünü hem 
el kaslarını geliştirmiş olursunuz.  

* Tatilde vizyona girecek olan "Uçan Halı ve Kayıp Elmas", "Ejderhanı nasıl Eğitirsin 3" ve "Kartopu Savaşları 2" 
animasyon filmlerine gidebilirsiniz.  

* Devlet Tiyatrosunda oynanan "Papağan Kaçtı", "Mavi Kuş"," Altın Kız" ve "Tembel Memiş" oyunlara giderek sanatsal 

ve kültürel gelişiminizi desteklemiş ve ailenizle, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmiş olursunuz.  
Sizleri seviyorum. 
Zuhal TOSUNBAŞ 

1. Sınıf: Sayın velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, güzel bir yarı dönem geçirdik. Okuma yazma sürecini tamamladık. 

Okuma ve yazma birinci sınıfta tekrar edilmezse çabuk unutuluyor. Bu nedenle her gün mutlaka okuma yapalım. 
Okuduklarımızdan seçtiklerimizi yazalım. Ya da birkaç cümle ile günlük yazalım.  

"Okuma Bayramı" etkinliği için gönderdiğimiz yazı ve şiirlerin ezberlenmesi için çocuklarımıza yardımınızı rica ediyorum.  
Sevgi ile kalınız.  

Hepinize iyi tatiller diliyorum. 
Gülizar KANPOLAT  

2. Sınıf: Sevgili Öğrencilerim,  
Sizlerle beraber güzel bir dönemi geride bıraktık. Şimdi sizleri güzel bir tatil bekliyor.  

Tatilde bol bol kitap okuyup dinlenmenizi istiyorum. İkinci döneme kolaylık olması için çarpım tablosundan ikiler, üçler, 

dörtler ve beşleri öğrenerek gelmenizi öneriyorum.  
Size ve ailenize iyi tatiller diliyorum.  
Selvi DÖNMEZ 

3. Sınıf: Sevgili öğrencilerim, Sizlerle beraber güzel bir dönemi geride bıraktık. Şimdi sizleri güzel bir tatil bekliyor. 

Tatilde bol bol dinlemenizi, kitap okumanızı ve çarpım tablosunu mutlaka ezberlemenizi istiyorum. 
Size ve ailenizle iyi tatiller diliyorum. 

Önerilen Kitaplar 
-Annem Neden Çıldırdı? - Yazarı: Akgül Akal 

-Büyük Annem Cebimde 
Yazarı: İva Prochazkova - -Acaba Dizisi (Altı tane acaba neden, nasıl, kaç, ne, ne zaman, kim) - Tudem Yayıncılık  

-İlgi ve Ben Dizisi - Türden Yayıncılık  
Ayten ÖZDENOĞLU 

4. Sınıf: Sevgili Öğrencilerimiz,  
Tatil süresince güzel ve verimli vakit geçirmeniz için aşağıda bazı önerilerde bulunuyorum. 

Akşamları vaktinde yatıp, sabahları vaktinde kalkabilirsiniz. Kitap okumak yaşamımızın bir parçasıdır. Gittiğiniz her yere 

kitabınızı yanınızda götürebilirsiniz. Günün her saatinde kitap okuyabilirsiniz; ama akşamları yatmadan önce mutlaka 
okuyunuz. Sebit Vclaud’u açarak öğrendiğimiz konuları tekrar edip, sorular çözebilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz, resim, 

origami yapabilirsiniz. Günlük tutmayı da unutmayın. Sevgili öğrencilerimiz, sizleri sevgiyle kucaklayıp öpüyoruz. 
Ailenizle birlikte iyi tatiller diliyoruz.  

Sevgili Velilerimiz,  

Söylediklerimin yarısının anlamı yok. Ancak bunları size, diğer yarısının anlamı tamamlansın diye söylüyorum. 
“Hep yan yana olun, ama birbirinize fazla sokulmayın; çünkü bir çınar ile meşe birbirinin gölgesinde yetişmez.”        

Halil Cibran  
Esenkalın. 

Hülya Rüveyda KARASU  
 



 

 

 

 

 

 

Görsel Sanatlar: Eğlenceli, keyif dolu bir yarı dönem birlikte geçirdik. Hepinize sağlıklı, mutlu tatiller diliyorum. 

Sizden isteğim boş zamanlarınızda resim, boyama çalışmaları yapmanızı istiyorum. (mandala çalışması, suluboya, 

pastel boya vb.) görüşmek dileği ile. Fırat ÖZBEK 

İngilizce: Sevgili 1. Sınıf öğrencilerimiz, bu yıl hayatınızda çok güzel değişiklikler oldu; okuma ve yazma öğrendiniz. 

Hepinizi tebrik ediyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz. Bu sırada çok çaba gösterdiniz, aynı zamanda da yoruldunuz. Şimdi 

biraz tatil zamanı! Bol bol dinlenin, aynı zamanda bol bol da eğlenin. Bu sırada, İngilizceye de zaman ayırın ki tüm 

dönem boyunca verdiğiniz emekler kalıcı olsun, öğrendikleriniz pekişsin. First Explorer 1 online alıştırmalarından ilk üç 

üniteyi tekrar yapın. Phonics 1 kitabınızın CD’sinden ilk üç üniteyi tekrar edin. ABC şarkımızı bolca dinleyin. Sevdiğiniz 

çizgi filmleri bir de İngilizce olarak izleyin. Sizlere listesini verdiğimiz web adreslerinden faydalanarak keyifli zamanlar 

geçirin. Tüm güzel enerjinizi depolayıp ikinci döneme çok güzel başlayın. İyi tatiller! 

Sevgili 2. Sınıf öğrencilerimiz, çok başarılı ve verimli bir dönem geçirdik. Hepinizi tebrik ediyoruz, sizlerle gurur 

duyuyoruz. Bu sırada çok çaba gösterdiniz, aynı zamanda da yoruldunuz. Şimdi biraz tatil zamanı! Bol bol dinlenin, 

aynı zamanda bol bol da eğlenin. Bu sırada, İngilizceye de zaman ayırın ki tüm dönem boyunca verdiğiniz emekler 

kalıcı olsun, öğrendikleriniz pekişsin. First Explorer 2 online alıştırmalarından ilk üç üniteyi tekrar yapın. Phonics 2 

kitabınızdan ilk beş üniteyi ve Phonics 3 kitabınızdan ilk üç üniteyi tekrar edin. Sevdiğiniz çizgi filmleri bir de İngilizce 

olarak izleyin. Sizlere listesini verdiğimiz web adreslerinden faydalanarak keyifli zamanlar geçirin. Tüm güzel enerjinizi 

depolayıp ikinci döneme çok güzel başlayın. İyi tatiller! 

Funda ÜNER 

Sevgili 3. Sınıf öğrencilerimiz, çok başarılı ve verimli bir dönem geçirdik. Hepinizi tebrik ediyoruz, sizlerle gurur 

duyuyoruz. Bu sırada çok çaba gösterdiniz aynı zamanda da yoruldunuz. Şimdi biraz tatil zamanı! Bol bol dinlenin, aynı 

zamanda bol bol da eğlenin. Bu sırada, İngilizceye de zaman ayırın ki tüm dönem boyunca verdiğiniz emekler kalıcı 

olsun, öğrendikleriniz pekişsin. Young Explorer 1 online alıştırmalarımızdan ilk beş üniteyi tekrar yapın. Sevdiğiniz çizgi 

filmleri bir de İngilizce olarak izleyin. Class Book, ders kitabimizdaki atlattığımız bazı okuma parçalarını okuyun. 

Bunlara her ünitenin Lesson 6, 7 ve sonrasındaki çizgi romanlarından ulaşabilirsiniz.  

Seçtiğiniz kitabı kesinlikle CD’den dinleyerek okuyun. Sizlere listesini verdiğimiz web adreslerinden faydalanarak keyifli 

zamanlar geçirin. Tüm güzel enerjinizi depolayıp ikinci döneme çok güzel başlayın. İyi tatiller! 

Sevgili 4. Sınıf öğrencilerimiz, çok başarılı ve verimli bir dönem geçirdik. Hepinizi tebrik ediyoruz, sizlerle gurur 

duyuyoruz. Bu sırada çok çaba gösterdiniz aynı zamanda da yoruldunuz. Şimdi biraz tatil zamanı! Bol bol dinlenin, aynı 

zamanda bol bol da eğlenin. Bu sırada, İngilizceye de zaman ayırın ki tüm dönem boyunca verdiğiniz emekler kalıcı 

olsun, öğrendikleriniz pekişsin. World Explorers 1 kitabımızın 6 unite ye kadar online alıştırmalarını tamamlayın.  

Seçtiğiniz kitabı kesinlikle CD’den dinleyerek okuyun. Dağıtılan fotokopiler ve FUN for Starters kitabımızdan verilen 

ödevi yapmanız, konuları tekrar edip pekiştirmenizi sağlayacaktır. Cambridge Online alıştırmalarımızdan 1-15 arası 

üniteleri tamamlayın.  

Tüm güzel enerjinizi depolayıp ikinci döneme çok güzel başlayın. İyi tatiller! 

Leyla KÖSE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fransızca: Anasınıfı – 1A Sevgili Çocuklar, 

(Anasınıfı – 1A) Sevgili Çocuklar, Güzel ve verimli bir dönem geçirdik. Şimdi kısa bir mola vakti. Bol bol dinlenin, 

arkadaşlarınızla oyunlar oynayın, eğlenin. Sizlere tatilde gönderdiğim videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi tatiller 

diliyorum sizleri çok seviyorum.  

https://youtu.be/3Islf7AROIQ  

https://youtu.be/qPPIT1nbe7Q  

https://youtu.be/nGYUGj8UkUA 

(2A – 3A) Sevgili Çocuklar, 

Verimli ve keyifli bir dönem geçirdik. Şimdi kısa bir mola vakti tatil başlıyor. Bol bol dinlenin ,oyunlar oynayın, 

arkadaşlarınızla vakit geçirin. Dönem içinde öğrendiklerimizle ilgili videolar gönderiyorum sizlere. İzlemenizi tavsiye 

ediyorum. İyi tatiller diliyorum sizleri çok seviyorum. 

https://youtu.be/cfHTCX-VwN0  

https://youtu.be/wSjbKgxDLhM  

https://youtu.be/Nuo6ORn_Wdw  

(4A) Sevgili Çocuklar, 

Keyifli ve verimli bir yıl geçirdik. Şimdi tatil zamanı... Bol bol dinlenin, arkadaşlarınızla vakit geçirin, eğlenin. İyi tatiller 

diliyorum sizleri çok seviyorum. Sizlere birkaç film izlemenizi tavsiye ediyorum. Ratatouille,Asterix et Obelix,Ballerina 

Özge TOKER 

 

Yaratıcı Drama: Sevgili çocuklar, öncelikle keyifli ve neşeli bir tatil geçirmenizi diliyorum. Ailenizle birlikte gezip, bol 

bol sohbet edip, drama dersinde öğrendiğiniz oyunları birlikte oynayabilirsiniz. Ankara Devlet Tiyatrosunun ve Tiyatro 

Temponun sergilediği çocuk oyunlarını izleyebilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum, iyi tatiller :) 

Gökçen KAFALI 

Beden Eğitimi: Sevgili Öğrencilerimiz, 

Oyunlarla ve turnuvalarla dolu güzel bir dönem geçirdik. Kış ayında olduğumuzdan dolayı açık alanda yapabileceğiniz 

etkinlik önerilerinde malesef bulunamıyorum. Ancak evde oynayabileceğiniz oyunları oynamanızı, kendi vücut 

ağırlığınızla yapabileceğiniz hareketleri (şınav, mekik, squat, plank vb.) çalışmanızı, stretching-esneme hareketlerini 

yapmanızı, ilgi duyduğunuz spor branşları ile ilgili youtube'dan, nedir-nasıl oynanır videolarını izlemenizi ve kapalı 

alanda uygulanan spor etkinliklerini yapmanızı öneriyorum. Eğlenceli bir tatil geçirmenizi dilerim. 

- Armada AVM pazar günleri 4-15 yaş çocuklara ücretsiz buz pateni ve bowling bileti hediye ediyor. Web sitesinden 

ayrıntıları öğrenebilirsiniz. 

Melis SELÇUK 
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