12.11.2021
Konu: 2021-2022 GEN Koleji 2. Sınıf Kasım Ara Tatili Çalışma Programı
Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencimiz,
GEN Koleji olarak öğrencilerimiz ve velilerimiz ile beraber 2021-2022 eğitim - öğretim yılı 1.
döneminin ilk yarısını sağlıkla ve başarıyla tamamlıyoruz. Ağustos’tan bugüne okullarımızda, T.C.
Sağlık Bakanlığı ve MEB’in aldığı pandemi tedbirleri doğrultusunda yüz yüze eğitim verirken,
ihtiyaç durumunda öğrencilerimize uzaktan ders, etüt, sınav ve etkinliklere katılım imkanı
sağladık. Eğitim programımıza, 15 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek tatil
nedeniyle ara verilecektir. GEN Koleji olarak, ara tatilin öğrencilerimiz için sağlıklı, keyifli ve
verimli geçmesini arzu ediyoruz. Öğrencilerimizin bu süre zarfı boyunca dinlenmelerini,
hobilerine ve sosyal hayatlarına vakit ayırırken eksiklerini tamamlamalarını ve öğrendiklerini
pekiştirmek için tekrar yapmalarını öneriyoruz.
GEN Koleji İlkokul Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 1.Dönem Ara Tatili Çalışma
Programının detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 12 Kasım 2021 Cuma günü, öğrencimize
özel hazırlanmış GEN Koleji 1. Dönem Sonu Dosyası ve içerisinde yer alan aşağıdaki dönem sonu
dokümanları verilecektir:



1. Dönem Değerlendirme Karnesi
GEN Koleji Tatil Projeleri Broşürü

Öğrencilerimizin eğlenceli ve verimli bir ara tatil geçirmelerini sağlamak için birbirinden
güzel etkinlikler içeren GEN Koleji Tatil Projelerini hazırladık. Öğrencilerimiz Tatil Projelerinin yer
aldığı broşürden en çok istediği iki projeyi seçmelidir. 22 Kasım haftasında ilgili branşların
dersinde yaptığı iki projeye dair tecrübelerini arkadaşları ve öğretmeniyle paylaşacaktır.
Öğrencilerimiz proje ödevlerinin yanı sıra Üçgen Yayınları’nın cep kitapçığı boyutundaki Mini
Türkçe Yolculuğu kitabı 37-73.sayfalar arası ve Mini Matematik Yolculuğu kitabı 16.-82.sayfalar
arasını tamamlamalıdırlar.Tatil Projeleri broşüründe ilettiğimiz gibi 2.sınıf öğrencilerimiz Küçük
Kara Balık kitabını okuyacaktır. Bu sayede öğrencilerimizde okuma alışkanlığı gelişecek ve boş
zamanlarını verimli değerlendirme imkanı bulacaklardır.
Eğitim yılının başında öğrencilerimize verilen Morpa üyeliği sayesinde, öğrencilerimizin her
zaman bu platformdan konu anlatım videolarını izleyerek işlenen konuları tekrar edebileceğini,
eğlenceli etkinlikleri yaparak öğrendiklerini pekitşirebileceğini, soru havuzundan faydalanarak
kendisine istediği dersten, konu ve soru sayısı belirleyerek test çözebileceğini hatırlatmak isteriz.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) birimimize, ara tatili boyunca dilediğiniz zaman
ulaşabilir ve rehber öğretmenimizle Ara Tatili için öğrencimize özel Pekiştirme Programı
oluşturabilirsiniz. Rehber öğretmenimizden randevu alarak okulda yüz yüze görüşebilir veya
Zoom’da online olarak bir araya gelebilirsiniz.
Bilgilerinize sunar; öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve verimli bir ara tatil dileriz.
Saygılarımızla,
GEN Gelecek Nesiller Koleji
İlkokul Koordinatörlüğü

