
 

 

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. 

 
Geziler yaparak mekân ilişkileri kurmalarını tavsiye ederim. Bol bol imgesel çizmelerini istiyorum ve imgesel çizimleri araştırıp 
incelemelerini istiyorum. Güzel, sağlıklı tatiller diliyorum. 
 
Fırat ÖZBEK 
 
 
Tebrikler, başarılı bir dönemi geride bıraktınız.  
Sevgili gençler, önünüzde bulunan on beş günlük tatilde bol bol dinlenmenizi ve eğlenmenizi diliyorum. Bu sürecin daha keyifli ve 
verimli geçmesi için sizlere birkaç önerim var; 
 
Okuma ve anlama, her alanda gerekli olan temel bir beceridir. Bu beceriyi geliştirmenin en iyi yolu da kitap okumaktır. 
Sevebileceğinizi düşündüğüm kitapları sizlerle paylaşıyorum, birini seçerek okumanızı öneririm. 
- Persapolis 
- Dönüşüm 
- Bitmeyecek Öykü 
- Hayvan Çiftliği 
Tiyatro, bale ve operaya giderek sanat dolu bir gün geçirebilirsiniz. Devlet Tiyatrolarında derste işlediğimiz yazarlara ait oyunları 
bulabilirsiniz. 
Doğru filmler ve diziler de ufkumuzu geliştirir. İster sinemaya giderek isterseniz de evde dizi ya da film izleyebilirsiniz. Yine sizler için 
seçtiğim birkaç film ve dizi önerisi şu şekilde; 
- Whiplash 
- Kaptan Fansatik 
- Mary and Max 
- Anne With An "E" 
- Sabrina 
Bu süreç aynı zamanda eksiklerinizi fark ederek tamamlamanız için de güzel bir fırsat. 
Herkese bol eğlenceli, keyifli bir tatil diliyorum. 
 
Sinem DÖNMEZ 
 
 
Sevgili öğrenciler koca bir dönemin sonuna geldik. Bu dönemi eğlenerek öğrenerek farkındalıklılar yaşayarak kendimize güzellikler 
kattık. Şimdi tatilde dinlenirken bir yandan da İngilizce aktiviteler yapmaya devam edebilirsiniz. Bolca kitap okuyun, müzik dinleyin, 
dizi izleyin ve öğrendiklerinizi tekrar edin. Mutlu tatiller diliyorum. 
 
Elçin BİLGİN 
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Sevgili çocuklar tatili hak ettiniz. Yoğun günlerden sonra dinlenme zamanı. Bu zamanı dengeli yaşayın. Ders tekrarlarınız fazla 
zamanınızı almaz. Eksiklerinizi mutlaka tespit edin ve tamamlama planı yapın. Nörobilimciler,  “İnsan zorlukla karşılaşmadan başarılı 
olamıyor.” diyorlar. Kendinizi zorlayın, lütfen zihninizi şaşırtın. Sizin dünyanızın muhteşem kaynağı youtube dan takip edecek yeni 
keşifler yapın. Barış Özcan, Diamond, Serdar Kuzuloğlu benim önereceklerim. Ayrıca Ted konuşmalarını rastgele peş peşe dinlemenin 
de çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Güzel filmler bulup seyredin. Sizi bekleyen geleceğe hazır olmanız için çok şeye ihtiyacınız var 
ve bunun için pek çok kaynağa sahipsiniz. Sizi seviyorum. İyi tatiller.  
 
Nurtaç KÖYMEN 
 
 
Sevgili Öğrenciler; öncelikle herkese iyi bir tatil dilerim. Bol dinlenmeli bol eğlenceli bol sporlu olsun. Hergün bir saat yürümeyi ihmal 
etmeyin. Mahalle de sokak da site de apartman da arkadaşlarınız varsa bolca oyunlar oynayın eğlenin. Eğer ailenizle vakit geçirmek 
içinde spor çok güzel bir fırsat. Bunların yanın da kendiniz ip atlayabilirsiniz günlük 15 tane şınav mekik çekebilirsiniz. Böylece tatilde 
aldığınız enerjiyi de yakmış olursunuz. İyi dinlenmeler. 
 
Nilgül DEMİRDOĞAN 
 
 
Sevgili öğrencilerim; 
Zaman çok hızlı geçti ve keyifli bir dönemi geride bıraktık.. 
•Tatilinizde aileniz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası konser, müzikal veya operaya en azından birine gitmenizi tavsiye 
ederim. 
•Enstrüman çalanlar enstrümanlarıyla daha fazla pratik yapmalı ki döneme daha aktif başlayabilsinler. 
İyi tatiller diliyorum... 
 
Çağla CAN 
 
 
Dönem boyunca yaptığımız çalışmaları tekrar etmenizi ve vereceğim çalışmaları günlük olarak çalışmanızı öneririm. İyi tatiller dilerim. 
 
Murat ÖZTÜRK 
 

 


