YAZ TATİLİNDE ZAMANI ETKİN KULLANIP TATİLİ BİR FIRSATA
ÇEVİRMEK İÇİN ÖNERİLER

Okulların yaz tatiline girmesi; bir yıl boyunca yeni bilgi ve beceriler
kazanmış ve birçok alanda belirli bir performans sergilemiş öğrenciler için bir
soluk alma, dinlenme fırsatıdır. Yaz tatilini verimli ve güzel geçirmek için
öğrencilerin kendilerine mutlaka bir tatil programı hazırlaması gerekir. Bu
programda dinlenmeye, eğlenmeye ağırlık verildiği gibi bir yıl boyunca
öğrendiği konuların tekrarı için de zaman olmalıdır. Öncelikle çocuğunuzla,
biten eğitim-öğretim sürecini değerlendirebilirsiniz. Bu değerlendirmede,
harcadığı çabanın ne ölçüde yeterli olduğundan, sorumluluklarını yerine getirip
getirmediğinden ve bunların nedenlerinden söz etmenin yanında, çocuğunuzla
geleceğe yönelik yeni hedefler belirleyebilirsiniz ve tatil programlarını
hazırlamaları konusunda yardımcı ve destek olabilirsiniz. Tatil, öğrencilerin ruh
dünyasında, her zaman coşkulu, sevinçli ve bir o kadar da iç huzuru artırıcı
duyguların yaşanmasını sağlayan zaman dilimleri olmuştur. Bu süreç,
öğrencilerin ve velilerin dinlenmesine bir vesile olduğu kadar, aynı zamanda da
aile bireylerinin her zamankinden daha çok birlikte vakit geçirmelerine ve yoğun
yaşanan
günlerde fırsat
bulunamayan
birtakım aktivitelerin
de
gerçekleştirilmesine imkan sağlamaktadır.
Öğrenciler için tatil, kendilerini geliştirmek için de çok iyi fırsattır.
Bireyin kendini geliştirmesini sağlayacak en önemli etkinlik kitap okumaktır.
Çeşitli ilgi ve yeteneklere uygun
kitaplar, dergiler alınması, birlikte
okunması veya her aile bireyinin bir
kitap okuyup akşam yemeğinde veya
sonrasında özetlenmesi, üzerinde sohbet
edilmesi sağlanabilir. Yaz tatili bülteni
öğrencileri, yoğun okul programı
nedeniyle fazla zaman ayıramadığı
sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere yönlendirmek tatili eğlenerek
geçirmeleri için etkili olacaktır.

Tatilin son günlerine yaklaşan öğrencinin okula tekrar uyum sağlaması
zor olabilir. Çocuk tatilde ailesiyle vakit geçirmeye alıştığı için tatilin son
haftasını ev ortamında ailece geçirmesini sağlayıcı faaliyetler düzenlenmelidir.
Tatilin son haftasında çocuğun yemek ve uyku düzeninin okul saatine uygun
olarak ayarlanması önem taşır. Aşağıda, tatilinizi planlarken göz önünde
bulundurmanız gereken gelişim alanları ve örnek faaliyetler bulunmaktadır. Siz,
kendi koşullarınıza ve çocuğunuzun ilgilerine göre bu faaliyetleri daha da
çoğaltabilirsiniz. Örnek Faaliyetler:
 Kitap okumak,  Günlük tutmak,
 Bulmaca / Sudoku çözmek,
 Resim yapmak,
 Scrabble, Bil Bakalım, Memory, Tabu v.b oyunlar oynamak
 Spor faaliyetleri (basketbol, futbol, tenis, yüzmek v.b)
 Bisiklete binmek,
 İp atlamak,
 Aile sohbetleri,
 Birlikte film izleyip üzerinde konuşmak,
 Arkadaşları ile bir araya gelmesi için ortam yaratmak vb.

1. TERS YÜZ / İNSİDE OUT
Özet ve Detaylar
Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya
değişir. Orta-Batı’daki yaşamını geride bırakan Riley'ı şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar
beklemektedir. Peki içindeki duyguları o ne söyler? Neşe (Amy Poehler), Korku (Bill Hader),
Öfke (Lewis Black), Nefret (Mindy Kaling) ve Üzüntü (Phyllis Smith)... Riley'in zihninin
içinde yaşayan, ona günlük hayatında tavsiyeler veren duyguları bu yeni hayata alışırken ufak
bir kaosa neden olacaktır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya
çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır.

2. PATRON BEBEK / BABY BOSS
Özet ve Detaylar
Tim 7 yaşında bir çocuktur ve en büyük hayali bir köpek sahibi olmaktır. Ancak günün
birinde hayallerine büyük bir darbe iner. Annesi ve babası küçük bir bebeği evlat edinmiştir.
Ancak bu bebekte bir gariplik vardır. Sürekli takım elbise giymektedir ve anne-baba etrafta
olmadığında akıcı bir aksanla konuşmaktadır. Tim ilk başta ailesinin bütün ilgisini üstüne

çeken bu bebekle hiç anlaşamaz. Ancak ikili kısa sürede bir anlaşmaya varır. Küçük bebek
aslında bir ajandır ve çözmesi gereken çok önemli bir mesele vardır; Puppy Cop. Yönetim
kurulu başkanının hain planlarını bozmak! İkili istese de istemese de bu konuda birlikte
çalışmak zorunda kalacaklardır.

3. OYUNCAK HİKAYESİ SERİSİ/ TOY STORY
Özet ve Detaylar
Buzz Lightyear adlı yeni çıkan oyuncak, Andy'e hediye edilir. Oyuncağı çok seven Andy, eski
gözdesi Şerif Woody'e olan ilgisini yitirir. Bir gün Buzz yanlışlıkla pencereden aşağı uçunca,
herkes Woody'nin onu öldürdüğüne inanır. Woody, kendisini kurtarabilmek için Buzz'ın
arkasından giderek onu geri getirmeye karar verir. Fakat ikiliyi dış dünyada büyük tehlikelerle
dolu maceralar beklemektedir.
Seri dört filimden oluşmaktadır.

4. BUZ DEVRİ SERİSİ /ACE AGE
Özet ve Detaylar
Dünya yakın zamanda Buzul çağının esareti altına girecektir. Buzul çağı geldiğinde ise Dünya
ıssız ve bir o kadarda korkunç bir yer olacak, masum zavallı canlılar ise hayatta kalmak için
doğru yolu bulmak zorunda kalacaktır. Tüyleri olabildiğine uzun bir Mamut, karizması
havalarda, kendine güveni tam güçlü bir kaplan ve yaramaz olduğu kadar bir hayli sakar olan
bir rakun. Gerçekleşen kaos ortamı sayesinde bir araya gelen bu küçük ekip, birbirlerinden
farklı türde canlılar olmalarına rağmen beraber hayatta kalmanın bir yolunu arayacaklardır.
Aralarına katılan küçük bir bebeğin de hayatta kalmasını sağlamak ise en önemli
görevlerinden biri olacaktı

5. İYİ BİR DİNOZOR /THE GOOD DİNOSAUR
Özet ve Detaylar
İyi kalpli bir Apatosaurus olan Arlo, talihsiz olaylar sonucunda ailesinden ayrı düşer ve
uzun bir yolculuğa başlar. Yolda kendine hiç beklemediği bir yoldaş bulur, bu bir
insandır. Disney'in 2016 yılının ilk ayında vizyona girmesi beklenen animasyonu,
"dinozorlar yok olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu" sorusunu keyifli bir anlatımla
irdeliyor.

6. MADAGASKAR SERİSİ
Özet ve Detaylar
New York Central Park hayvanat bahçesindeki kent ormanının kralı hiç kuşkusuz Alex adlı
aslandır. En iyi arkadaşları Zebra Marty, Zürafa Melman ve Su Aygırı Gloria ile beraber
mutlu ve huzurlu bir yaşamı vardır. Gerçi hayvanat bahçesinin eşsiz manzarası içinde esaret
altındadırlar ama en azından lezzetli yemekler yedikleri için bu durumu görmezden gelirler.
Dört kafadar arasında en meraklısı Zebra Marty´dir. Hayvanat bahçesi dışında nasıl bir dünya
olduğunu; neleri kaçırdığını merak etmektedir. Günün birinde merakına yenik düşer ve
penguenlerin yardımıyla hayvanat bahçesinden firar eder. Esas niyeti sabah olmadan geri
dönmektir. Alex, Melman ve Gloria onun kaçtığını ancak geceyarısı fark ederler. Arkadaşları
için endişe içindedirler. Böyle bir durum karşısında yapılabilecek tek hareketin hayvanat
bahçesinin dışına çıkmak ve Marty´i bulup geri getirmek olduğuna karar verirler. New York
gibi büyük bir metropolün caddelerinde bir aslan, bir zürafa ve bir su aygırının dolaşması,
metroya binip yolculuk yapması dikkati çekmeyecek gibi değildir. Sonunda Marty´i Grand
Central tren garında bulmayı başarırlar. Ancak hayvanat bahçesi yönüne giden son treni
kaçırınca birtakım esrarengiz kişilerin eline geçerler. Yakalanıp kafeslere kapatılan dört
kahramanımız soluğu Afrika´ya giden bir gemide alırlar. Onlar için bilinmeyene yolculuk
başlamıştır. Üçkağıtçı penguenlerin gemiye sabotoj yaparak batırmasının ardından Alex,
Marty, Melman ve Gloria kendilerini egzotik ada Madagaskar sahillerinde bulur. New
York´ta doğup büyümüş kahramanlarımız için artık vahşi ortamda hayatta kalma mücadelesi
başlamıştır. Bundan sonrasında "ormanda yaşamak" deyiminin gerçek anlamını tüm
çıplaklığıyla keşfedeceklerdir. Seri üç filmden oluşmaktadır.

7. ARI FİLMİ / BEE MOVİE
Özet ve Detaylar
Barry B. Benson (Cem Yılmaz), üniversite mezunu genç bir arıdır. Ancak yaşadığı arı
kovanına dönünce onu bekleyen tek kariyer seçeneğinin bal yapmak olduğunu görünce hayal
kırıklığına uğrar. Kovandan çıkıp New York’a yolculuk yaptığı bir günde ölümün eşiğine
gelen Barry’nin hayatını Vanessa (Aysun Topar) adlı bir çiçekçi kadın kurtarır. İkisi arasında
sağlam dostluğa dayalı bir ilişki gelişirken genç arı Barry, arıların ürettiği ballara insanların
zorbalıkla el koyduğunu ve sonra da afiyetle yediğini keşfeder. Bunun üzerine insanlara karşı

dava açmaya karar verir. Ancak Barry’nin bu girişimi sonucunda insanlarla arılar arasında
şiddetli bir çatışma başlayacak, genç arımız bu meydan savaşının tam ortasında kalacaktır

8. KUNG FU PANDA
Özet ve Detaylar
Her yaştan izleyicinin seyredebileceği bir film olan Kung Fu Panda ilk olarak 2008 yılında
çıkmış ve 4 Temmuz günü Türkiye sinemalarında ki yerini almıştır. Aksiyon ve Macera
unsurlarını taşıyan ABD yapımı Animasyon filmin yönetmenliği Mark Osborne ile John
Stevenson’a aittir. İngilizce seslendirmede Jack Black’in Po’yu seslendirdiği yapımda Ian
McShane ve Angelina Jolie’de seslendirme kadrosunda yer almıştır. 130 Milyon Dolarlık bir
bütçe ile tamamlanan 7,6 değerinde IMDB puanı bulunan muazzam filmin hasılatı ise 631
Milyon Dolardır ve 5 yıllık bir çalışmanın eseridir. Po, Panda olarak dünyaya gelmiş iri yarı
biri olmasına rağmen Kung Fu’ya karşı büyük bir ilgi beslemektedir. Olaylarında lehine
gelişmesi ile Kung Fu dünyasına ilk adımını atar fakat diğer herkese göre Kung Fu öğrenmek
Po için çok daha zor olacaktır. Ancak Po kendine inanırsa bununda üstesinden gelebilir! Seri
üç filmden oluşmaktadır.

9. ALTI SÜPER KAHRAMAN /BİG HERO 6
Özet ve Detaylar
Hiro Hamada üstün zekasının yanında özel bir robot tasarımcısıdır, ancak kötü kişilerin
oluşturduğu suç çetesinin tam merkezinde birden bire kendini bulur. İleri teknolojiye sahip
özel bir cihaz ile San Fransokyo şehrini yıkmaya başlayan kötü adamları durdurabilmek için
yakın dostlarını bir araya toplayarak büyük bir işe girişeceklerdir. Bu mücadelede tüm
kahraman dostlar bir araya gelecek ve el birliğiyle kötülüğe karşı mücadele edeceklerdir. Bu 6
kahramandan kısaca bahsetmek gerekirse, özel güçlerinin farkına varan robot ustası Hiro

Hamada’yı, Hiro’ya yardım etmek için sürekli çabalayan kardeşi Tadashi’yi, iki kardeşe çok
benzeyen, ve sürekli macera peşinde koşan arkadaşları GoGo Tamaga’yı, düzenli ve tatlı
Wasabi No-Ginger’ı, kimya konusunda kendini geliştiren Honey Lemon’ı ve fanatik Fred’den
hep birlikte el ele vereceklerdir.

10. EFSANE BEŞLİ / RİSE OF GUARDİONS
Özet ve Detaylar
Pitch (Öcü) adıyla tanınan kötü bir ruh dünyaya hakim olmak için harekete geçince, Noel
Baba, Diş Perisi, Uyku Perisi, Paskalya Tavşanı ve Jack Froust gibi ölümsüz bekçiler de ona
karşı güçlerini birleştirme kararı alırlar. Şimdi dünyadaki tüm çocukların umutları, inançları
ve hayalleri onlara bağlıdır. Yazar William Joyce'un ünlü çocuk kitapları serisinden uyarlanan
filmin yönetmenliğini Peter Ramsey üstlenirken filmin orijinal seslendirme kadrosunda Chris
Pine, Hugh Jackman, Alec Baldwin, Jude Law ve Isla Fisher isimleri göze çarpıyor. Full hd
film izle iyi seyirler diler.

