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YAZ TATİLİ VELİ BÜLTENİ 

   2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla beraber yaklaşık     

1,5 yıllık bir pandemi sürecinden sonra öğrencilerimiz kesintisiz bir    

şekilde yüz yüze okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına             

kavuşmuş oldular.  

   Okulların açılmasıyla birlikte en önemli konularımızdan biri 

öğrencilerin en kısa sürede tekrar yüz yüze eğitime adapte olarak daha 

önceleri sahip oldukları okul içi davranış alışkanlıklarını tekrar 

hatırlamaları olmuştur.  

   Bu adaptasyon sürecini okulumuzda en kısa sürede atlatarak                

çalışmalarımıza devam etmiş ve artık verimli bir ders yılının geçirerek     

öğrenci ve velilerimizle yaz tatilini planladığımız dönem sonuna 

ulaşmış bulunmaktayız. 

   Karnelerin dağıtılacağı 17 Haziran Cuma günü itibariyle öğrencilerimizin      

yaz tatili başlamış olacak.  

   Tatil öğrenciler için hem dinlenerek geçtiğimiz yılın yorgunluğunu atıp         

önümüzdeki yıla yönelik enerjilerini topladıkları bir süreç hem de öğrencilerin  

gerek kişisel gerekse de akademik olarak kendilerini geliştirebilecekleri son    

derece verimli bir zamandır.   

   Yaz tatili sürecinde çocuğunuzu düzenli spor yapma alışkanlığını    

kazanması konusunda destekleyecek faaliyetlere katılmasını 

sağlayabilir ya da aile içi beraber planlayacağınız zamanlarda sportif 

aktivitelerde bulunabilirsiniz.  

   Özellikle yaş grubu itibariyle ergenlik dönemi içerisinde bulunan      

çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri bakımından düzenli spor 

yapmaları önemli bir durumdur.  

    Kış aylarının soğuk geçmesi ve okul 

süreci gibi durumlardan dolayı 

öğrencilerin masa başında hareketsiz 

geçirdikleri zaman oldukça fazla 

olabilmekte.  

   Yazın havaların güzel olması dışarıda 

daha fazla zaman geçirme konusunda   

bize avantaj sağlamaktadır.  

   Velilerimizin çalışma tempoları da göz 

önünde bulundurulduğunda en azından akşam saatlerinde çocuğunuzla 

yapabileceğiniz 30-40 dakikalık tempolu yürüyüşler bile birlikte kaliteli ve 

sağlıklı bir zaman geçirmeniz bakımından etkili olacaktır. 

Hareket et
mek     

kişilerin f
iziksel, 

duygusal 
ve        

   

zihinsel  
          

     

durumlarında   
   

değişiklik
      

yaratmak için 

bir ilaçtır
.  

C. Welch  
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    Karne döneminin yaklaşmasıyla birlikte birçok velinin aklında olan   

soru ise çocuğumun karnesini değerlendirirken nelere dikkat edecekleri 

ve nasıl doğru yönlendirecekleri noktası olmakta.  

   İlk olarak karne değerlendirmesi yapılırken dikkat edilecek 

durumlardan biri ilk olarak öğrencinin karnesindeki olumlu durumları 

değerlendirerek onun başarılı olduğu alanların farkında olduğunuzu 

göstermek  olmalıdır.  

    Öğrencinin beklediğin daha düşük gelen sonuçlar karşısında yazın 

yapabileceği çalışmalar ile eksikliklerini kapatabileceğine yönelik      

yönlendirmeler yaparak kendine güveninin gelmesini sağlayabilirsiniz. 

   Zaman yönetiminin öğrenilmesi 

bireylerin hayatlarında hem 

akademik hem de sosyal başarıların 

gelmesinde önemli bir paya sahiptir.  

   Çocuğunuzun kendi zamanını 

yönetebilmeyi öğrenmesi için ilk 

etapta kendi yaz tatili planlaması 

konusunda onu 

cesaretlendirebilirsiniz.  

    Yaz tatilinde hangi etkinlikleri hangi tarih arasında 

yapacağını düşünmesini isteyebilir daha sonrasında kendi 

planını  beraber değerlendirerek zenginleştirebilirsiniz. 

“İyi d
üzenle

nmiş 

zaman, iy
i     

      

düzen
lenmiş bir

 

zihnin
 en k

esin  

işaret
idir.”

  

Isaac
 Pitm

an  

   Uzun yaz tatilİ boyunca öğrencinin ders çalışmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapmaması 

sonucunda geride bıraktığı yıla ait öğrenmiş olduğu bilgilerin büyük bir kısmını unuttuğu       

gözlemlenmektedir.  

   Öğrenilen bir bilginin tekrar kullanılmadığı süreçte 1 hafta 

içerisinde yaklaşık %70-%80 oranında unutulduğuna yönelik 

bazı bilimsel araştırmalar mevcuttur. Hiç çalışma yapılmamış 2 

aylık bir yaz tatili sonucunda ise öğrenciler büyük bir oranda 

öğrenme kayıpları yaşayabilirler.  

   Mevcut eğitim sistemimiz sarmal yapı dediğimiz bir önceki   

yılın konularını temel alan müfredattan oluşmaktadır.  

   Geçmiş yılın bilgilerinin unutulması öğrencilerin yeni 

öğrenecekleri konuları kavramaları bakımından da sorun 

yaşamalarına sebep olabilir. Bu durumun önüne geçmek adına yaz tatili boyunca her gün belli 

bir zaman    dilimini ders çalışmaya ayırmamız faydalı olacaktır. 
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   Tatil sürecinde çocuğun dikkatini 

çekebilecek, ilgi uyandıracak 

faaliyetler bulunmadığı sürece 

çocukların    günün büyük bir kısmını 

bilgisayar veya telefon  başında 

video izleyerek ya da oyun 

oynayarak geçirmektedirler. Bu 

durum öğrencilerin zihinsel ve 

fiziksel sağlıkları bakımından            

oldukça zararlıdır.  

   Öğrencilerin yazın uzun süre ekran başında kaldıktan sonra 

aynı alışkanlığını okul açıldığı sürece de devam ettirmekte ve 

ilerleyen zamanlarda akademik olarak sorunlar yaşamasına 

sebep olabilecek teknoloji bağımlılığına yönelik davranışlara 

sahip olabilmekte.  

   Bunun önüne geçmek için çocukların hem akranlarıyla vakit 

geçirip iletişim becerilerini arttırabilecekleri hem de farklı 

beceriler konusunda deneyim kazanabilecekleri yaz okulu ve 

kamplar gibi çalışmaları çocuğunuzun ilgi alanları doğrultusunda 

araştırabilir ve bu konuda planlama yapabilirsiniz. 

   Tatil hem öğrencilerin hem de velilerin yoğun bir eğitim yılının sonunda 

dinlenmesi ve gelecek eğitim dönemine en iyi şekilde motive olabilmesi 

için önemli bir zaman dilimidir. Bu yüzden tatil sürecinde  çocukların     

dinlenmesi birinci önceliğimiz olmalıdır.   

   Okul dönemi içinde yapmak istediği fakat derslerden dolayı zaman    

bulamadığı etkinlikleri tatil döneminde yapabilir, kendi hobi ve zevklerine 

göre zamanını daha dinlendirici bir şekilde geçirmeleri konusunda destek 

olabilirsiniz. 

Teknolojiye 

bağlı olalaı
m 

ama          

bağımlısı      

olmayalım 

   Özellikle pandemi sürecinin getirdiği 

yasaklar sonucunda uzun bir zamanı 

evlerimizde geçirmek zorunda kaldık. Bu 

durum çocuklarımızın kültürel anlamda 

zenginleşmesini sağlayacak müze ve sergi 

gibi alanların gezisi üzerinde de olumsuz 

etkilere sebep oldu.  

   Bu durumdaki eksikliklerimizi kapatarak çocuklarımızın 

kültürel zevkler bakımından da hayata hazırlanmaları açısından 

tatil sürecinde gezebileceğiniz müze ve sergileri planlayabilir, 

gittiğiniz tatil yörelerindeki tarihi eserleri veya doğa güzelliklerini 

beraber gezip araştırarak onun dünyasını zenginleştirebilirsiniz. 

Çocuğunuzla
 en 

son ne zam
an bir 

sergi veya 
bir 

müze gezisi 
  

yaptınız? 
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”Çocukların anılarını, en çok aileleriyle geçirdikleri güzel zamanlar 

kaplar.” 

Ailecek bol bol zaman geçirdiğiniz hem dinlenip hem de öğrendiğiniz güzel anılar              

biriktirdiğiniz keyifli bir yaz tatili geçirmeniz dileğiyle 

İYİ TATİLLER 
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   Tatilin boyunca yapabileceğimiz bir diğer verimli etkinlik ise kitap         

okumadır.  

   Kitap okuma alışkanlığına sahip çocukların dikkat ve odaklanma 

konusunda daha az sorun yaşadıkları, kelime dağarcıkları daha zengin 

olduğu için kendini ifade becerilerinin daha iyi geliştiği, olaylar arasında 

neden-sonuç ilişkilerini kurma bakımından yüksek beceri gösterdikleri ve 

özellikle LGS’de de önemli kısımlardan biri olan mantık ve muhakeme 

güçlerinin geliştiği gözlemlenmiştir.  

   Bu yüzden yaz tatilinin başında çocuğunuzla o tatil boyunca okumayı planladığı kitapları 

belirleyebilirsiniz. Kendi ilgi alanlarına göre seçilen kitapları okudukça çocukların kitap okumaya 

yönelik ön yargıları da azalmaktadır. Çocuğunuzla herhangi bir kitapçıya gidip raflar arasında 

gezerek okuyacağı kitapları seçmesine destek olabilirsiniz.  

   Okul dönemi boyunca gerek ödevlerin gerekse derslerin 

yoğunluğundan kaynaklı olarak birçok veli 

öğrencinin dikkatinin dağılmaması ve zaman 

kaybı yaşamaması için ev işlerinde 

kendilerine yardımcı olma konusunda destek 

istememektedir.  

   Tatil döneminde çocuğunuzun çok daha 

fazla müsait olduğu zaman olduğunu   

düşünürsek ev işlerinde ufak da olsa sorumluluklar alması hem 

sorumluluk bilincinin gelişmesinde hem de kendisinin aile 

içerisindeki görev ve sorumluluklarını öğrenip alışkanlık 

kazanmasında faydalı olacaktır.  

  Bu sorumlulukları yaparken ilk başta ona yardımcı olmanız da 

aile içerisindeki iletişimin kuvvetlenmesi bakımından etkilidir. 

   Tatil sürecinde çocuğunuzla birlikte izleyeceğiniz film ve belgeselleri beraber 

belirleyip listesini yapabilirsiniz.  

   Çocuğunuzun ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak aklından geçen 

sorulara cevaplar bulabileceği ve yeni bir şeyler öğrenmenin hazzını 

yaşayabileceği belgeseller belirleyebilirsiniz.  

   Bu belgeselleri veya filmleri izlerken arada onun konuyla ilgili ne 

düşündüğünü ya da kendisi aynı durumda olsa nasıl davranacağına yönelik sorular yönelterek 

çocuğunuzun olaylar karşısında vereceği tepkileri öğrenip kendisini daha da yakından 

tanımanıza  fırsat sağlayabilirsiniz. 

Sorumluluk,    

insanı eğitir.  

Wendell Phillips 


