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AKANT ORTAOKULU REHBERLİK 

BÜLTENİ 

  Yaz Tatilinin Hakkını Vermek  

 
  Yaz tatili. Ne kadar güzel iki kelime değil mi? Uzun, bazen yorucu gelen temponun yavaşlayacağı-

nın; dersler, ödevler, sınavlar, deneme sınavları, sosyal etkinlikler derken bir çırpıda geçen eğitim yılının bite-

ceğinin habercisi.  

Dinlenmek, yavaşlamak, geç uyanmak gibi uzatılacak istekler listesi, eminiz öğrencilerimiz tarafından 

yapılmıştır. Onlar,  çok emek verdiler dinlenebilecekleri güzel bir 

tatili kesinlikle hak ediyorlar. Haziran ayı güzel bir dinlenme molası 

olarak düşünülebilir. Bayramın gelmesi ile ayrı bir coşku heyecan, 

kavuşmalar da yaşanacaktır. 

  Avrupa’nın en uzun yaz tatilinin, ülkemizde yaşandığını bilerek 

ilerleyen aylar için plan yapmaya ne dersiniz? Araştırmalar en büyük öğrenme kayıplarının uzun yaz tatillerin-

den kaynaklanabildiğini desteklemektedir. Bir üst sınıfa geçerken, tatilde yapılacak kısa tekrarlar eminiz bir 

sonra ki sene için önemli kazanımlar sağlayacaktır. Kısa tekrarların yanı sıra anne, baba ve çocuğun birlikte 

geçirecekleri zamanı da unutmayalım. Birlikte oyun oyna-

mak, deniz kenarında sohbet etmek, akşam güneşini izle-

mek, doğa da keşif yapmak, bir kitabı birlikte okuyup tar-

tışmak, yemek yapmak … Bu listeye siz de eklemeler ya-

pabilirsiniz. Bu etkinlikler sırasında birlikte olmanın keyfi-

ni çıkartın –cep telefonu, tablet tuzağına dikkat-.  

                                                                                          



 

 

Bu yaz birlikte yapacağınız etkinlikler listesi : 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bu yaz, geçen yazdan farklı olarak hiç yapmadığınız yaz planlarınız neler olabilir? 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

Dinlenilen, keyifli vakit geçirilen yaz tatilinde yepyeni sportif ve sanatsal becerilerinde geliştirebi-

leceğini unutmayalım. Herhangi bir alanda kazanılan becerilerin öğrenciyi akademik alanda da destekledi-

ği bilinmektedir.  

Yurtdışından ve ülkemizden pek çok turistin güneşi ve denizi için akın ettikleri Antalya’nın aynı 

zamanda binlerce yıllık bir geçmişi olan, tarihi ve kültürel mirası zengin bir kent olduğunu hatırlayalım. 

Antalya Müzesi’ne kaçırıldığı ülkeden hukuk savaşı ve-

rilerek getirilen Herakles’in Lahdi’ni  görmek, Perge 

Antik Kenti’ni ziyaret etmek, Zeyin Taşı Mağarası’na 

gitmek,  Likya Yolu’nun belli yerlerini çocuğunuzla yü-

rümek sizlere önerimiz.  

 

Keyifli bir tatil geçirmeniz dileğiyle… 

Yarın için şimdi… 

                                                                                                   


