
 

 

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; 
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 
 
 
Sevgili öğrencilerim, 
Bir yarıyılı arkamızda bıraktık. Çok güzel önemli ve hayat boyu kullanacağınız birçok bilgi öğrendiniz. Şimdi sizlerden bu 2 haftanızı bu 
öğrendiklerinizi çevrenizde gözlemleyerek geçirmenizi ve bunları bir günlüğe kaydetmenizi istiyorum. Eminim 2 haftanın sonunda çok 
önemli gelişmeler ve bilgilerle dolu olacaksınız.  
Hepinizi çok seviyor ve iyi tatiller diliyorum. 
 
Emine TÜRKGENÇ 
 
 
Öncelikle iyi tatiller dilerim. Tatilde mümkün olduğunca sergilere gidin, fotoğraf çekin, sanat olayları ile ilgilenin. 
 
Feride GÜNDOĞDU 
 
 
Bu dönem hem test çözme teknikleri hem de kelime bilgisi açısından çok ilerleme kaydettiniz ve bunun sonuçlarını kendiniz de 
gördünüz. İngilizce için tekrarın önemini hepimiz biliyoruz. Tatilde kelime çalışmalarına devam etmenizi öneriyorum. Bunun için 
hazırladığımız kelime kumbaralarımızı kullanabilirsiniz. Bunun yanında okuyacağınız bir İngilizce kitap anlama becerinizi 
güçlendirecektir. Verimli, keyifli bir tatil diliyorum. 
 
Funda ÜNER 
 
 
Sevgili öğrencilerim; yoğun ve verimli geçen bir dönemin ardından dinlenmeyi hak ettiniz. Tatiller hem dinlenmek için hem de 
eksiklerimizi gidermek için ideal zamanlardır.Tatil süresince güzel ve verimli vakit geçirmek icin aşağıdaki önerilere uyabilirsiniz. 
*Bol bol dinlenin ,gezin ve eğlenin  
*Eksik olduğunuz konuların videolarını V-cloud sisteminden izleyip sorularını çözebilirsiniz.(Bu konularla ilgili kendi özetlerinizi 
çıkartıp bir başkasına anlatmanız faydalı olacaktır.) 
*Strateji geliştirme ve zeka oyunları oynayabilirsiniz( Santranç, domino, sudoku...) 
*Ankara'daki Satranç müzesini ziyaret edebilirsiniz. 

7-A TATİL 
ÖNERİLERİ 



*Matematiği soyut olmaktan çıkartıp elle dokunulur, gözle görülür bir hale getiren Thales Mayematik Müzesini ziyaret edebilirsiniz. 
Her anından keyif aldığınız bir tatil dilerim. İyi tatiller... 
 
İlknur BATMAZ 
 
 
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 
 
 
Tebrikler! Bir dönemin daha sonuna geldiniz.  
Koca bir yıl çok çalıştınız ve yoruldunuz, şimdiyse dinlenme ve eğlenme zamanı! Önünüzde bulunan on beş günlük tatili eğlenceli ve 
dolu dolu geçirebilmeniz için bazı önerilerim var; 
1. Kitap her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Bundan dolayı tatilde "Ay'ı Boyamak" kitabını bitirmenizi ve kitapta yer alan yazarlarla 
ilgili bilgi edinmenizi istiyorum. 
2. Kitapların sihirli dünyasını keşfetmek ve onların eşsiz kokusunu içinize çekebilmeniz için Ümitköy'de "Uyanık Kütüphane"yi, Nene 
Hatun Caddesi'nde ise "Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi"ni ziyaret edebilirsiniz.  
3. Tatilde eski dostları unutmamak gerek! Bir dönem hepimizin yakın arkadaşı olan Cin Ali'i Bülten Sokak'ta bulunan kendi müzesinde 
ziyaret edebilirsiniz.  
4. Ara tatil için birbirinden güzel filmler gösterime giriyor. Yaşına ve zevkine uygun olanını seçer ailenle ve arkadaşlarınla güzel bir gün 
geçirebilirsiniz. 
5. Biraz da evde takılmak isterseniz sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm filmler; 
- İki Dil Bir Bavul 
- Ölü Ozanlar Derneği 
- Whiplash 
Ve bir de dizi önerisi, 
- Anne With An "E" 
6. Eh, "Öğrendiklerimi de unutmayayım." diyorsan en iyi kaynak defterindir. Dönem içinde yaptıklarımızı tekrar edebilirsin. 
 
Herkese keyifli bir tatil diliyorum! 
 
Sinem DÖNMEZ 
 
 
Sevgili çocuklar tatili hak ettiniz. Yoğun günlerden sonra dinlenme zamanı. Bu zamanı dengeli yaşayın. Ders tekrarlarınız fazla 
zamanınızı almaz. Ders tekrarı için V-cloud kitabımızı lütfen okuyun. V-cloud testlerimizi çözün. Mutlaka kitap okuyun. Eksiklerinizi 
mutlaka tespit edin ve tamamlama planı yapın. Tatil dönüşü soracağım o soru için hazırlıklı olun. 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 peşpeşe 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 
 
 
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. İşlediğimiz konuları tekrar 
etmeyi ihmal etmeyin ve kelime bilginizi geliştirirken keyifli vakit geçirmek için Fransızca dizi ve filmler izleyip, şarkılar dinleyin.  
Son olarak güzel bir uykunun tekrar ve pekiştirme sürecinde önemli bir rol oynadığını hatırlatmak isterim. Uyku düzeninizi koruyun. 
Hepinize iyi tatiller diliyorum. Bonne vacances! 
 
Özge KÖRNES 


