
 

 

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. 

 
Sevgili Öğrencilerim,  
Kararlılıkla başladığımız bu yola kararlılığımız artarak devam ediyoruz. TYT Türkçe ile ilgili olarak; ek kaynaklarımızın ve soru bankası 
ve konu anlatımlı kaynak kitaplarımızın sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, sözcük türleri, sözcükte yapı, cümle türleri 
konularının hepsini bitirmenizi oneriyorum. Sizi çok seviyor ve bu yolda karşınızda değil; yanınızda yürüdüğümü unutmamanızı rica 
ediyorum. 
 
Canan SARA 
 
 
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. Her gün 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 
 
 
 
 

12 GSL TATİL 
ÖNERİLERİ 



Dönem boyunca yaptığımız çalışmaları tekrar etmenizi ve vereceğim çalışmaları günlük olarak çalışmanızı öneririm. İyi tatiller dilerim. 
 
Murat ÖZTÜRK 
 
 
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 
 
 
Özellikle TYT konularından tekrar yapmalarını ve soru çözmelerini öneriyorum. İyi tatiller. 
 
Münüre ÇEBİ 

 

 

 


