
Sevgili Öğrenciler,

Bir dönemi daha geride bıraktık. 
Üç haftalık uzun bir tatil 
bizleri bekliyor. Bu tatili keyifli 
ve verimli geçirebilmeniz için 
sizlere bazı önerilerimiz var.



Classroom’da yer alan “Öneri Kitap 
Listeleri” başlıklı dosyayı inceleyebilir 
ve içinden seçtiğiniz kitap ya da 
kitapları okuyarak tatil dönüşü 

bizlerle paylaşabilirsiniz.



Okumak kadar dinlemek ve 
dinlediğimizi anlamak da önemlidir. 

Aşağıdaki sesli kitaplardan 
istediklerinizi dinleyerek 
düşüncelerinizi bizlerle 

paylaşabilirsiniz. (Sesli kitaplara 
Youtube’dan veya Srorytel’den 

ulaşabilirsiniz.)                                       



Oliver Twist, yoksullar evinde 
dünyaya gelmiş bir yetimdir. Daha 

fazla yemek isteme cesareti, 
kapının önüne konmasına yol açar. 

Hayatta yapayalnızdır artık. Bir 
cenaze levazımatçısının yanına 
girer. Orada da kötü muamele 

görünce kaçar ancak bu kez de 
yankesici Fagin ve çetesinin eline 
düşer. Yeraltı dünyasının acımasız 

ortamında korkunç Fagin’in 
pençesinden kurtulmak için akıl 

almaz serüvenlere atılan Oliver’ı hiç 
ummadığı bir gelecek 

beklemektedir...



Küçük Kara Balık, günlerdir çok 
düşünceliymiş ve çok az 

konuşuyormuş. İsteksizce yüzüyor, 
çoğu zamanda annesinin gerisinde 
kalıyormuş. Annesi de onun hasta 
olduğunu, kısa bir zaman sonra 
yeniden sağlığına kavuşacağını 

düşünüyormuş. Küçük Kara Balık, bir 
sabah erkenden, daha güneş bile 

doğmadan annesini uyandırıp şöyle 
demiş: “Bu derenin nereye kadar 
gittiğini görmek istiyorum. Biliyor 

musun anneciğim, aylardır bu derenin 
sonu neresi diye düşünüp duruyorum. 

Ama hâlâ işin içinden çıkamadım. 
Dün geceden beri gözüme uyku 

girmedi. Nihayet, gidip derenin ucunu 
bulmaya karar verdim. Başka 

yerlerde neler olup bittiğini bilmek 
istiyorum.”



"Hoşça git," dedi tilki. "Vereceğim sır 
çok basit: İnsan ancak yüreğiyle 
baktığı zaman doğruyu görebilir. 

Gerçeğin mayası gözle görülmez." 
Küçük Prens unutmamak için 

tekrarladı: "Gerçeğin mayası gözle 
görülmez."



Bir zamanlar yoksul bir köyde büyük ve 
bakımlı bir bahçe varmış. Meyvelerle 
dolu bu bahçe o kadar genişmiş ki, 

bahçenin sonunu dürbünle bile görmek 
imkânsızmış. Bu olağanüstü̈ bahçede 
biri büyük, diğeri küçük iki şeftali ağacı 
varmış. Büyük ağaç her yıl sulu ve tatlı 

şeftaliler veriyormuş. Küçük ağacın 
durumu biraz farklıymış; her yıl dalları 

çiçeklerle dolar taşarmış ama meyveleri 
olgunlaşmadan kururmuş. Ta ki o iki 

çocukla karşılaşana kadar...



Her şey o kadar net görünüyordu ki çok 
yakın oldukları halde neden inmedikleri 

meçhuldü. “Nereye gidiyoruz?” diye 
sordu Nicholl. “Tıpkı karanlık sularda 

rotasını kaybetmiş gemi gibiyiz. Ama ne 
olacağını bilmemiz gerektiği halde 

bilemiyoruz” dedi Barbicane. 
“Yapabileceğimiz tek şey beklemek.” O 
esnada Ardan bağırdı. Nicholl de kalkıp 
yanlarına geldi. “Ne oldu?” “Bir göktaşı!” 

diye bağırdı Ardan.



Okumak ve dinlemek kadar 
izlediklerimizi yorumlamamız da 

önemlidir. Aşağıda yer alan 
filmlerden istediklerinizi seçip 

izleyerek duygu ve 
düşüncelerinizi bizlerle 

paylaşabilirsiniz.







BİRAZ DA TİYATRO



Eskilerden, çok eskilerden bir hikâye anlatacağız... 
Pertev Nail Boratav’dan Türk Halk Edebiyatının 
güzel örneklerinden olan tekerlemelerle bizden olanı 
anlatacağız sizlere. Kâh Meddah olup, kâh kukla 
olup öyküler anlatacağız sizlere, dilimiz döndüğünce 
gücümüzün yettiğince... Meddahın zekâsını ve 
kıvraklığını göreceğiz hep birlikte. Eski fakat 
bugüne çok şey söyleyen, değerini hiç kaybetmeyen 
bir hikâyeyle... Bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli 
bir yolculuğa çıkacağız, eskimeyen zamanlara 
doğru…

https://www.youtube.com/watch?v=6r25-X0kl
k0&t=640s&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C
3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C
4%B1

“DÜNYANIN ESKİ ZAMANLARINDA”
Erzurum devlet tiyatrosu

https://www.youtube.com/watch?v=6r25-X0klk0&t=640s&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://www.youtube.com/watch?v=6r25-X0klk0&t=640s&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://www.youtube.com/watch?v=6r25-X0klk0&t=640s&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://www.youtube.com/watch?v=6r25-X0klk0&t=640s&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1


Kral tarafından sarayda kovulan Farfara, kendine 
kalacak yer arar. Değirmenci Rüzgarla tanışır ve 
onunla yaşamaya başlar. Rüzgâr, bir şenlikte Kralın 
kızı Narçiçeğini görmüş ve ona âşık olmuştur. Bu 
arada şehrin zengin ve kötü kalpli Kont’u da 
prensesle evlenmek ister. Farfara kıvrak zekâsı ile 
bir oyun kurarak iyi kalpli ve yoksul Rüzgâr ile 
prensesi birbirine kavuşmasını sağlar. Bu sayede 
kendisi de saraya geri döner.

https://www.youtube.com/watch?v=RfM5nrI
mQzo&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%B
CrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B
1“ÇİZMELİ KEDİ”

DİYARBAKIR devlet tiyatrosu

https://www.youtube.com/watch?v=RfM5nrImQzo&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://www.youtube.com/watch?v=RfM5nrImQzo&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://www.youtube.com/watch?v=RfM5nrImQzo&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://www.youtube.com/watch?v=RfM5nrImQzo&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1


Oyun; ülkesinde müziği yasaklayan Kralın 
kendisinden habersiz kaval çalan Çobana yaptığı 
haksızlıktan dolayı kulaklarının eşek kulağına 
dönüşmesini anlatıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=YpS3c1N
toPU&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BC
rveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1

“EŞEK KULAKLI MİDAS”
İZMİR devlet tiyatrosu

https://www.youtube.com/watch?v=YpS3c1NtoPU&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://www.youtube.com/watch?v=YpS3c1NtoPU&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://www.youtube.com/watch?v=YpS3c1NtoPU&ab_channel=T.C.K%C3%BClt%C3%BCrveTurizmBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1


HEPİNİZE KEYİFLİ 
BİR TATİL DİLERİZ.                                      


