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DZIEŃ DOBRY!

En soğuk aydan merhabalar! 

Polonya gerçekten bu ay çok soğuktu. Lehler soğuğa pek aldırmasalarda, bu ay en yavaş geçen ay

oldu burada. Bu ay hem burada kış tatili olduğu için hem de ben seyahat ettiğim için pek fazla

etkinlik olmadı.    

Wizzair, Ryanair gibi havayollarıyla Avrupa'yı uygun fiyata gezebilirsiniz. Ben Milano'ya gittim ve

gidiş-dönüş toplam olarak 110 TL oldu benim için.

Gezim dışında anaokulu 2 hafta "tatilde" olduğu için çok fazla boş zamanım oldu. 2 hafta tatili

vardı ama yine de çalışan anne babalar için anaokulu açık oluyor. Dersler olmadı ve çocuklarla

sadece oyunlar oynadık. Hergün beraber olduğum çocuklarla değil, diğer gruplardan da çocuklar

vardı ve bu benim için güzel bir deneyim oldu. Kendi grubumdaki çocuklar dışında diğer çocuklarla

da iletişim kurmak güzeldi. 2 haftalık tatilde ben 4 gün çalıştım ve hergün farklı bir öğretmenle

birlikteydim.  Bu  da  benim  için  güzeldi.  Anaokulundaki  diğer  öğretmenlerle  biraz  da  olsa

yakınlaşmak çok güzeldi. İçlerinden bir tanesiyle çok iyi anlaştık. (İngilizce bilmemesine rağmen)

ve beni haftasonu için evine öğle yemeğine davet etti. İngilizce bilmemesine rağmen , benim az

lehçemle benimle konuşmak istemesi ve beni evine davet etmesi beni gerçekten çok mutlu etti.

Burada tanıdığım herkes sayesinde Polonya kesinlikle ikinci evim gibi oldu.

Okullar tatil olduğu için de "language cafe" etkinliğimizi bir kafede yaptık. Okul dışında yapmak
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çok ilginçti ve tabi ki okullarda yaptığımızda katılımcı çok daha fazla olmuştu ama bu sefer de çok

eğlendik ve çok tatlı insanlarla tanıştık. 

çekerek ve bir Leh dansını öğrenerek bitirdik.

Etkinliğe “Find Someone Who” oyunuyla başladık. 

Böylece herkes birbirini tanıma fırsatı edindi. Daha 

sonraki aktiviteler için daha rahat oldular. 

Daha sonraki aktivitelerde daha çok kültürlerimize 

odaklandık. Fransız, Belçika ve Türk kültüründeki 

mimikler ve gelenekleri daha iyi tanımaları için bir 

test hazırladık ve grup olarak cevapları bulmaya 

çalıştılar. 

Bütün o mimikleri göstermek ve tepkilerini görmek 

gerçekten çok eğlenceliydi. Etkinliği de halay 

Find Someone Who 


