


Değerli anne babalar,

Öğrencilerimizin ikinci eğitim öğretim dönemine başlamadan önce hem dinlenmeleri, 

hem eğlenmeleri hem de öğrendikleri bilgileri tekrar etmeleri için fırsat buldukları yarıyıl 

tatili başladı.

Hatırlanmalıdır ki, tatil hiçbir iş yapmadan vakit geçirmek değildir.  

• Her ne kadar servise yetişme ve/veya derse 

zamanında katılma gibi sabah sorumluluklarına ara 

verilecek olsa da, rutini korumak amacıyla çocuklarımızın 

uyku saatlerindeki düzen devam ettirilmelidir. Yaşına 

göre alması gereken minimum uyku saatini uyuyamamış 

çocukların odaklanmada zorlandıkları, daha sabırsız 

oldukları ve negatif tutum sergileme eğilimlerinin arttığı 

gözlemlenebilmektedir. 

Monitör (tv, tablet, bilgisayar ve telefon) karşısında 

geçirilen zaman okul dönemi ile aynı tutulmalıdır. 

Zira araştırmalar göstermektedir ki;  sürenin uzaması 

eğlenmek/dinlenmekten ziyade bireyde yorgunluk 

yaratmaktadır.  Okul döneminde olması gerektiği gibi 

süre sınırlaması devam etmeli ve oynanan oyun ile izlenen 

içeriklerin denetimleri ebeveyn tarafından sağlanmalıdır.

VERİMLİ BİR SÖMESTİR TATİLİ İÇİN
AİLELERE ÖNERİLER



Çocuğunuzun kendisini bilişsel, duygusal ve ruhsal açıdan geliştirmesini sağlayacak 

en önemli etkinlik kitap okumaktır. Tatil, kitap okumanın sürdürülmesi ve bu alışkanlığı 

kazanmamış öğrenciler için kitap okumanın keyfini yaşamaları açısından bulunmaz bir 

fırsattır. Kitapların somut örnekleri üzerinden çocuklarda pekiştirmek istediğiniz olumlu 

davranışları ve problem çözme becerilerini içselleştirmelerini sağlayabilirsiniz.  

Araştırmalara göre tekrar edilmeyen bilgilerin 

yüzde 75’i bir haftada, yüzde 66’sı bir günde 

unutulmaktadır. Bu nedenledir ki, birinci dönem 

öğrenilen konuların tekrarının yapılması yararlı 

olacaktır.



Ev içi sorumlulukların çocukla paylaşılması ve günlük okul hazırlıklarını yaparken 

yapılan yardımlara tatil döneminde ara verilmesi, çocuğun yaşına ve becerisine uygun 

işleri kendisinin yapması için yönlendirilmesi çocukta başarma duygusu oluşturacağından 

dolayı özgüven gelişimini destekleyecektir. Araştırmalara göre akademik başarısı iyi olan ve 

olumlu davranışlar sergileyen çocukların en ayırt edici özelliği sorumluluk algısıdır.

Tatil kelimesini anlamlı 

kılacak en önemli unsur 

ise elbette aile üyelerinin 

birlikte gerçekleştirdikleri 

etkinliklerdir. Birlikte 

mutfakta yemek hazırlamak, 

farklı oyunlar oynamak, 

tiyatro - müzikal gibi sanatsal 

etkinlikleri izlemek, mevsime 

uygun geziler yapmak, müze 

ziyaretleri gibi…Aslında anı paylaşıp hatıralar biriktirmek çocukların sosyalleşmesi, iletişim 

becerilerinin artması ve duygusal doyum yaşaması açısından yararlıdır.


