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YAZ TATİLİ ÖNERİLERİ



NETFLIX 
BELGESELİ

- 72 Sevimli Hayvan

Avustralya yapımı bu dizi, sevimliliğin 
doğasını inceliyor. Bazı hayvan türlerinin 
şirinliğini kullanarak nasıl hayatta kalıp çok 
çeşitli ortamlarda hayatını sürdürebildiğini 
inceliyor.



NETFLIX 
bELGESELİ

- Dünya'da Gece

Bu doğa dizisinin kullandığı yeni teknoloji, 
avlanan aslanlardan uçan yarasalara varan 
farklı canlıların gizli yaşamını ortaya çıkarmak 
için gecenin perdesini aralıyor.



Film ÖNERİSİ
- WALL-E
Harap edilmiş, kirli ve kuru bir dünyada hikâye başlar. Yüz 
yıllar önce bütün insanlar, çevrenin kesintisiz kötü kullanımı 
yüzünden yaşanamaz hale gelen dünyayı BnL (Buy n Large) 
isimli bir mega şirketin inşa ettiği uzay gemileri ile terk 
etmiştir. Vol-İ dünyayı temizlemek için üretilmiş bir robottur. 
İnsanlar bir gün dünyayı terk etmek zorunda kalırlar ancak 
giderken tüm robotları kapatmışlardır, Vol-İ dışında. 
Gezegende bir başına kalan Vol-İ yüzyıllar boyunca gezinir 
durur. 



Film öNERİSİ
- E.T.
Meraklı bir uzaylı grubu, ziyaret etmek ve meraklarını
gidermek üzere dünyaya gelirler. Geri dönüşleri esnasında
aralarından bir kişiyi memleketlerine döndürmeyi
unuturlar. 3 milyon yılı uzaktan gelen bu sevimli yaratık
korku içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına
kalmıştır. Elliot isimli, 10 yaşlarında bir çocuk, yapayalnız
olan bu yaratığı sahiplenip evine götürmeye karar verir. 
Elliot, sadece E.T'yi tanırken değil; önyargıları yıkmaya
çabalarken de büyük bir efor sarf edecektir..



GEZELİM, 
ÖĞRENELİM

- İklim Müzesi: Gazhane
Antroposen kaynaklı 6. büyük kitlesel yok oluşun evresindeki dünyamızın öncelikli gündemi olan 
“iklim”, Türkiye’nin ilk kamusal iklim merkezi olmayı amaçlayan Müze Gazhane’nin de odağında yer 
alıyor. Bu amaçla tasarlanan İklim Müzesi ziyaretçilerine, “iklim nedir; tarih boyunca iklim nasıl 
değişti; bugünkü küresel iklim değişikliğinin tarihteki iklimsel değişikliklerinden ne farkı var; iklimin 
gelecekte ne ölçüde değişeceğini nasıl anlıyoruz; iklim değişikliğinin toplumsal ve ekonomik etkileri 
neler; bu değişimi olumlu yönde nasıl durdurabiliriz?” vb. sorulara cevap veren yazılı & görsel bir 
içerik sunuyor.



GEZELİM, 
ÖĞRENELİM

- Çocuk Bilim Merkezi: Gazhane
Üç ana bölümden ve 24 sergi ünitesinden oluşan Bilim Merkezi; “enerjiyi anlamak, enerjinin 
dönüşümünü kavramak, enerji çeşitlerini öğrenmek, enerjiden yararlanmak, enerjiyi kullanmak, 
enerjinin geleceği ve iklim değişikliğine etkisi” gibi temaları ele alan bir içerikle izleyicileri karşılıyor. 
Atölye ve çocuk oyun alanlarının iç içe olması sayesinde bilimi, eğlence ve yaratıcılıkla buluşturan 
müze; uygulama alanları ve simülasyon teknolojisiyle özellikle çocuklara gerçek bir deneyim 
yaşatmayı amaçlıyor.



GEZELİM, 
ÖĞRENELİM

- Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi veya kısaca NGBB; İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir 
botanik bahçesidir. Türkiye florasına ait türlerin yanı sıra çeşitli ülkelerden getirilen ağaçlar, çalılar 
ve otsu canlıların da bulunduğu bahçe; şehir halkı için bir mesire alanı olmasının yanı sıra botanik ve 
ilgili diğer bilim dalları için de önemli bir araştırma ve eğitim merkezidir.



BİRAZ DA OKUYALIM☺
- Einstein Bulmacası : J. Stangroom
Bu eğlence dolu kitapta aileniz ve arkadaşlarınızla 
beraber cevabını arayacağınız bir çok soru ve 
bilmece var! Siz de öğrenerek eğlenmek 
istiyorsanız bu kitaba bir göz atabilirsiniz.



BİRAZ DA OKUYALIM☺
- Çizgi Bilim Aziz Sancar
Popüler Bilim Kitapları Çizgi Bilim serisi ile Aziz 
Sancar'ın Nobel'e uzanan başarı hikâyesini renkli 
ve merak uyandıran çizimler eşliğinde okurlarıyla 
buluşturuyor. Azmin, emeğin ve başarının 
gururlandıran öyküsü Aziz Sancar sizlerle…



İYİ TATİLLER!!!
TED ISTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU
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