
Kitap okumak her zaman ke
yiflidir. 

PPeki ya tüm aile bireyleri ile 
aynı kitabı 

okuyup üzerine sohbet etm
ek daha da 

keyifli olmaz mı? Sırayla oku
mak için 

birlikte bir kitap seçin, okum
aya 

başlayın. Kitabı okuyan kişi ,
istediği 

yerde okumayı bırakır ve sır
adaki kişi 

okumaya kaldığı yerden dev
am eder. 

BBu sırada birbirinize sorular 
sorabilir, 

karakteri canlandırabilirsiniz
. Böylece 

kitap okumak daha keyifli bi
r hale 

dönüşebilir.

AİL İP 
KUÜÜ LŞUM Bir ailenin alışveriş yaparken

 her yıl 

ortalama 1500 adet plastik p
oşet 

tükettiğini biliyor muydunuz
? Bu hem 

çevresel hem de maddi kayn
aklar 

açısından zorlayıcı olabilir. P
lastik 

mmalzemelerin doğaya ne kad
ar zarar 

verdiğini araştırmak ister mi
siniz?  

Diğer yönden her bir poşet 
25 krş.  

Yılda 375 TL yapar. Haydi ke
ndinize bir 

bez çanta tasarlayın ve yapı
n. Tüm 

alışverişlerinizde severek ku
llanın. 

Böylece hem doğaya hem a
ile 

bbütçesine destek olmuş olac
aksınız.

Tüm aile bireylerinin ortak k
ararı ile bir 

ülke seçin ve bu ülkeyi daha
 yakından 

tanımaya başlayın. Mesela; İ
TALYA… 

İtalya’nın kültürel özelliklerin
i anlatan  

bir belgesel film tüm aile bir
eyleri ile 

izlenebilir. Peki akşam yeme
ğine Pizza 

ve Makarnaya ne dersiniz? It
alyan 

mmutfağından bir sofra ile  be
lgesel 

üzerine keyifli bir sohbet ya
parken 

akşam yemeği yiyebilirsiniz.
    

Bİ ÜKEİ KÜÜRÜÜ 
VE FĞI NI

BE ÇT ARAK 

Evde yapılan etkinliklerin ya
nı sıra açık 

havada zaman geçirmek, yü
rüyüş 

yapmak, doğayı keşfetmek g
ibisi yok. 

Bir termos çay, evde hazırlan
mış 

sandviçler ile kendinizi doğa
ya bırakın. 

Açık havada gözlem yapan ç
ocukların 

çevresel farkındalığı gelişir. D
oğa 

oolaylarını yakından takip edi
n ve 

fotoğraflarını çekin. Temiz h
avayı 

içinize çekmeyi unutmayın.

BA YI TÜ 
GÜELİRİİ EŞFK

DEĞERLİ VELİLER VE SEVGİLİ ÇOCUKLAR, YOĞUN VE YORUCU GEÇEN EĞİTİM-ÖĞRETİM 
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Yapılan araştırmalara göre ç
ocuklar 

görme duyusu ile % 75 oran
ında 

öğrenme sağlıyor. Müzeler b
u öğrenme 

sürecini en iyi destekleyen y
erlerden 

biri. Çocukluk döneminde ya
pılan müze 

gezileri çocuğun dünyasını ş
ekillendir-

mmeye olanak sağlar. Müzeler
 çocukların 

yaşayamayacağı atmosferi y
aratırken 

hayal güçlerini destekler, yar
atıcılık 

becerisini olumlu yönde etk
iler.

MÜE Zİİ AP

Günlük hayatın koşuşturmas
ından 

çoğu zaman yaşadığımız şeh
rin 

güzelliklerinden mahrum ka
lırız. Peki  

şimdi bir turist olmaya ve ta
rihi güzel-

likler ile dolu olan yaşadığın
 şehri 

gezmeye, tanımaya ne dersi
niz? 

Evden çıkmadan önce  seyah
at rotanı 

oluştur. Tarih kokan, eski dö
nemden 

izler taşıyan yerler olmasına
 dikkat et. 

Fotoğraf makineni yanına al
mayı 

unutma. Şimdi ailece yaşadı
ğın yeri 

daha yakından tanıyıp, öğre
nme zamanı.

YAŞĞI ŞHİ 
TUİT K

Tüm aile bireyleri renkli kağı
tlara 

kendisi ile ilgili cümleler yaz
ar.

(En sevdiğim renk……dır.) 

Bu kağıtlar katlanarak cam b
ir fanusun 

içine atılır. Her birey sırayla i
çinden bir 

kağıt seçer, yazılı olan cümle
nin kime 

aait olduğunu  bulmaya çalışı
r. 

Bir puanlama sistemi oluştu
rulur. 

En çok doğru cevabı veren k
işi oyunu 

kazanır. Hem eğlenecek hem
 de 

birbirinizi daha yakından 

tanıyacaksınız. İyi eğlencele
r… 

AİL İYEİNİ 
DA KIN IM

DEĞERLİ VELİLER VE SEVGİLİ ÇOCUKLAR, YOĞUN VE YORUCU GEÇEN EĞİTİM-ÖĞRETİM 
DÖNEMİNİN  2.ARA TATİLİ HEPİNİZ İÇİN İYİ BİR MOLA OLACAK. BU SÜREDE HEM DİNLENMENİZİ, 

HEM DE AİLE BİREYLERİ İLE  KEYİFLİ  VAKİT GEÇİRMENİZİ DİLİYORUZ. BU AMAÇLA OLUŞTURDUĞUMUZ 
TATİL ÖNERİLERİNİN SİZLERE İLHAM VERMESİNİ VE ÖNCÜLÜK ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ.  

İYİ TATİLLER… 

ÖZEL ANTALYA KOLEJİ LARA (MERKEZ) KAMPÜSÜ İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. 


