
                                                    YAZ TATİLİ VELİ BÜLTENİ 

 

Sayın Velimiz,  

Öğrencilerimizin büyük heyecanla beklediği yaz tatili 
başlıyor. Öğrencilerin çok daha uzun saatlerini evde 
geçirmeye başladıkları yaz dönemi, öğrenciler için 
her ne kadar eğlenceli ve rahat olsa da anne ve 
babaların çeşitli sıkıntılar yaşadığı bir dönem 
olabiliyor. Eğer anne-babaların her ikisi de 
çalışıyorsa çocukların kocaman bir yaz tatilinde nasıl 

oyalanacakları, onlar yokken nasıl verimli zaman geçirecekleri gibi konular sıkıntı kaynağı 
olurken, çalışmayan anneler de kendilerini evde onlarla birlikte zaman geçiren çocuklarının 
tatillerini en yararlı ve en geliştirici bir şekilde nasıl değerlendireceklerini düşünürken 
bulabiliyor. Bu iki grubun da ortak derdi, oldukça uzun geçen bu zaman dilimini hem fiziksel 
hem de gelişimsel açıdan “çocukları için en yararlı” şekilde değerlendirme isteğinden 
kaynaklanıyor. 

“En verimli tatil şu şekilde geçirilir…” diye kesin bir hüküm konulamaz. Çünkü bireysel 
farklılıklar mutlaka olacaktır. Ancak fikir verme açısından “İyi bir tatil genel çerçevesiyle nasıl 
olmalıdır?” sorusunun yanıtı kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Tatil başladığında, biten eğitim-öğretim sürecini değerlendirmek üzere çocuğunuza 
zaman ayırın. Bu değerlendirmede, harcadığı çabanın ne ölçüde yeterli olduğundan, 
sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinden ve bunların nedenlerinden söz 
etmenin yanında, çocuğunuzla geleceğe yönelik yeni hedefler belirlemeniz de çok 
önemlidir.  

 Çocuğunuzun ders başarısızlığı olsun ya da olmasın, tatil süresi için iyi bir zaman 
planlamasına ihtiyacı vardır. Tatil, çocuk için boş geçirilen bir süre değil, yeni bilgiler 
öğrenmek için iyi bir fırsat olmalıdır. Çocuğunuzla birlikte yapacağınız bir tatil 
programı kitap okumayı, oyun, eğlence ve gezi gibi etkinlikleri içermelidir. Ayrıca 
çocuğun spor, sanat ve diğer alanlarda, kendi seçeceği bir konuda hobisinin olması 
sağlanmalıdır. Bu sayede çocuk, eğlenerek kendi yetenek ve becerilerini 
geliştirecektir.  

 Yaz tatillerinde, öğrenilen bilgilerin ve kazanılan becerilerin bir kısmı unutulur, bir 
kısmı ise aktif olarak kullanılmadıkları için gerilere itilir. Bu nedenle yaz tatillerini 
dinlenme fırsatı ve eğlenceli zaman olarak değerlendirirken, okulda kazanılmış bilgi ve 
becerilerin günlük hayatta tekrarını yapabilme fırsatı olarak da görmek önemlidir. 
Yapılan araştırmalar, çocukların yazın en çok matematik alanında öğrendikleri bilgi ve 
becerileri unuttuğunu göstermektedir. Matematiği oyuna çevirerek çocuğun 
matematikten keyif alarak tekrar etmesi sağlanabilir. 

 Bu dönemde doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile hem dinlenme hem de yeni 
bilgiler edinip kültürel olarak gelişmeye olanak veren yerlere geziler yapmak faydalı 
olacaktır.  



Yapılacak çevre gezileri, doğa yürüyüşleri, 
bisiklete binme gibi faaliyetler çocukları 
hem mutlu edecek hem de onların doğa ve 
çevre ile ilgili pek çok bilgiyi yaşayarak 
öğrenmesini sağlayacaktır. Özellikle doğa 
gezileri rutinin dışına çıkarak, değişik 
koşullara uyum gösterebilme ve farklı 
çözümler üretebilme becerilerini 
geliştirecektir.  

 Tatil dönemlerinde yetişkinlerin, çocuklarına daha çok zaman ayırmaları gerektiği de 
unutulmamalıdır. Sahilde ya da göl kıyısında yürüyüşler yapmak, birlikte yüzmek, 
kumda oynamak, balık tutmak çocuğunuz için eğlenceli ve geliştirici olacaktır. 

Çocuklar elbette yazın televizyon ve bilgisayarla daha fazla ilgilenmek isteyeceklerdir. Bu 
şekilde teknoloji kullanımı mutlaka sizin kontrolünüzde olmalıdır. Çünkü televizyon ve 
bilgisayar radyasyon ile verdikleri zararın yanı sıra çocukların pasif kalmasına neden olarak, 
üretkenliklerini olumsuz yönde etkileyecektir.  

Çocuklarınıza bunlar yerine, aktif ve üretken olabilecekleri uğraşlar sunulmalıdır. Yaşlarına 
uygun şekilde seçilecek oyuncak, materyal ve faaliyetler gelişimlerini ve yaratıcılıklarını 
destekleyecektir.  

Ayrıca, tatil süresince çocukları tümüyle serbest bırakarak istedikleri gibi davranmalarına izin 
vermek sonraki yılın başında okula uyumlarını zorlaştıracaktır. Geç yatıp geç kalkmayı bir 
alışkanlık haline getirmemelerini sağlayınız. 

Ev işlerinde yardım talep ederek çocuklarda sorumluluk duygusu geliştirebilir.  

 Tatil programınıza mutlaka çocuğunuzun rutin olarak üstlenebileceği küçük 
sorumluluklar ekleyin. Çiçekleri sulama, odasını toplama, çamaşırları katlama, 
evinizde beslediğiniz evcil hayvanınız varsa bakımıyla ilgilenme gibi çocuğunuzun da 
keyifle yapabileceği bir görevi düzenli olarak yapmasına özen gösterin. 

 Yaz okullarının programlarını inceleyerek çocuğunuzun isteğine göre bir aktiviteden 
faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun gibi grup çalışmalarının yapıldığı ortamlar 
çocukların sosyal becerilerini ve duygusal zekâlarını geliştirmelerine katkıda 
bulunacaktır. 

Çimlere oturmaktan, çamura bulaşmaktan korkmayan, ailesini, arkadaşlarını, insanları, 
ağaçları, çiçekleri, hayvanları, yağmuru, yazı, kışı, baharı, doğayı seven, denizin sesinde huzur 
bulan, güneşin sıcaklığı gözlerine yansıyan ve başını kaldırıp baktığı gökyüzünden mutlu olan 
çocuklar yetiştirmek dileğiyle… 

İyi tatiller…  
                                                                                     REHBERLİK BİRİMİ 


