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 Tatilin çocuklar için anlamı; eğlen-

mek, dinlenmek, rahatlamak, anne-baba ile 

daha bol ve keyifli zaman geçirmektir. Yaz 

tatili gibi uzun bir tatil döneminde çocukla-

rın eğlenmesi, dinlenmesi, enerjilerini bo-

şaltmaları gereklidir. Fakat eğlenip dinlenir-

ken aynı zamanda bedensel, zihinsel ve 

psikolojik gelişimlerine olumlu katkıda bu-

lunmaları da önem taşımaktadır. Bunun 

için tatil aktivitelerinin de bu amaca hizmet 

etmesi gerekmektedir.  

Okul dönemi boyunca çocuklar zamanları-

nın büyük bir bölümünü okulda geçirirler 

ve bu nedenle anne-babalarıyla ve diğer 

aile bireyleriyle geçirdikleri zaman çok kı-

sıtlıdır. Oysa çocuğun ailesiyle birlikte za-

man geçirmesi de çok önemlidir. 

 Bu nedenle yaz dönemi, aile içindeki ileti-

şimin düzenlenmesinde de önemli bir fır-

sattır.  Çocukların anne babalarıyla sohbet 

etmeye, vakit geçirmeye, değer gördüğünü, 

sevildiğini hissetmeye ihtiyaçları vardır. Bu 

nedenle de tatil planı yaparken çocuğun 

ailesiyle ortak aktiviteler yapabileceği, bir-

likte keyifli vakit geçirebileceği programlar 

yapılması önemlidir.  

 Her gün yatmadan önce veya gün içerisinde 

anne ya da babayla birlikte kitap okuma saati ya-

pılmalıdır. Kitap okumak çocukların hem hayal gü-

cünü geliştirir hem de okuma yazma süreci başla-

dığında kitap okuma alışkanlığı kazanmasını kolay-

laştırır. 

Tatil sürecinde olabildiğince tablet, telefon ve tele-

vizyondan uzak durmak gerekir. Teknolojik araç-

larla ne kadar fazla vakit geçirirse eğitim-öğretim 

süreci başladığı zaman dikkat ve odaklanmada o 

kadar fazla güçlükler yaşamasına neden olur.    

Birlikte sosyal ortamlara katılın. Sevdiğiniz dostla-

rınızla, arkadaşlarınızla bir araya gelin ve çocuğu-

nuzun da sevdiği kişilerle ve arkadaşlarıyla vakit 

geçirmesi için olanak yaratın.  

Yaz tatili sürecinde çocuğunuzla birlikte yapacağı-

nız spor aktiviteleri planlayabilirsiniz. Yürüyüş, 

yüzme, bisiklete binme ve açık havada oynanan 

oyunlar okulöncesi çocukları ile yapılabilecek ke-

yifli aktiviteler arasındadır.  

Çocuğunuzun ilgi ve merakına yönelik yapacağınız 

geziler, izleyeceğiniz belgesel ve filmler onun çev-

reye olan bakış açısını ve düşünme becerilerinin 

gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
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 Keyifli, enerjik ve bol aktiviteli bir eğitim-öğretim döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çocuklar 

tarafından heyecanla beklenilen yaz tatiline gelmiş bulunmaktayız.  Hep birlikte yorucu ama bir o kadar da 

verimli ve eğlenceli bir yıl geçirdik.  Yaz tatilinde dilediğince dinlenmek ve eğlenmek tüm öğrencilerimizin 

hakkıdır. Peki, yaz tatilinde çocuklarımızın keyifli, verimli ve mutlu geçirebilmesi için neler yapılabileceğiniz 

konusunda sizlere bazı ipuçları sunmak istedik. Öğrencilerimize ve sizlere faydalı olması dileğiyle… 

Ailece Yapılabilecek Aktiviteler; 
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5’ten önce gelen sayı kadar 

etrafında dön, 5’ten sonra 

gelen sayı kadar zıpla. 

 Ormanların kralı sen 
olsaydın, ormandaki hay-

vanlara ne söylerdin? Bize 
canlandırarak göster.  

 Annen ile babanın evdeki 
en sevdiği bir tane eşyayı getir. 

Neden sevdiklerini anlat.  

ÇOCUKLARINIZLA İLETİŞİMİNİZİ KUVVETLENDİRİRKEN AYNI ZAMANDA  ONUN YARATICI 
DÜŞÜNME BECERİLERİNİ DESTEKLEYECEK FARKLI OYUNLAR OYNAYABİLİRSİNİZ... 
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En sevdiğin iki oyuncağını 

getir ve onları neden sevdi-

ğini anlat.  

Gökyüzüne herkesin göre-

bileceği bir resim çizsen ne 

çizerdir? Şimdi kağıda çiz.  

 Bir mevsim olsaydın 
hangi mevsim olurdun? Bize 
konuşmadan anlatmaya ça-

lış.  
Evdeki eşyalardan 

insan yüzüne benze-
yenleri göster. Neler 

olduğunu anlat. 

Bize bir hayvanın adını söyle-
meden ve sesini çıkarmadan 

tarif etmeye çalış.   

 Kağıda beş tane kare çiz 
ve her kareyi farklı bir nesne-

ye benzetmeye çalış. 

Ailemizdeki insanları bize 

taklidini yaparak anlatmaya 

çalış. Bakalım tahmin edebi-

lecek miyiz? 

Çok susamış bir çiçeksin ve 

birden yağmur yağmaya 

başladı. Nasıl hissedersin? 

Bize göster.  

Bir öğretmen olduğunu dü-

şün ve bize ne öğretmek 

istediğini öğretmen gibi an-

lat.  

Bir kedi olsaydın bize acıktı-

ğını nasıl anlatırsın? Takli-

dini yaparak göster.  

Bu güne kadar gördüğün en 
güzel rüyayı bize anlat ve 

rüyanda neler yaptığını bize 
canlandır.  
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1. sınıfa başlayacak olan öğrenci velileri, çocukları-

na yaz tatili sonuna doğru ilkokul hakkında bilgilen-

dirme yapmaları gerekmektedir. Ancak, ailenin ilko-

kul hakkında vereceği bilgiler, çocuğun çok yüksek 

beklentilere yönelmesine neden olmamalıdır. 
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Çocuk ilkokula başladığında kendine anlatılan ya-

şantılarla karşılaşmaz ise hayal kırıklığına uğrayabi-

lir. Çocuğa mümkün olduğu kadar ön yargısız ve 

gerçekçi bilgiler vermek gerekmektedir. Çocuğun 

Anaokulundan tanıdığı arkadaşları ile birinci sınıf 

sürecini geçirecek olması onun okula olan güvenini 

ve uyumunu kolaylaştıracaktır. 

Okul için yapılan hazırlıklarda çocuğun aktif bir rol 

alması, araç-gereç alışverişine katılması çocuğunu-

zun kendi içsel hazırlığını yapması için fırsat sağla-

yacaktır. 

Tatil bitiminden en az bir hafta önce ev düzenini 

okul zamanındaki düzene benzer hale getirmek, uy-

ku ve yemek saatlerini ayarlamak önemlidir.  

Tatil sürecinde çocuğun evdeki sorumluluklarının 

devam etmesine dikkat edilmelidir. Evde sorumlulu-

ğu olan çocuklar okuldaki kurallara uymada ve ev 

çalışmalarındaki sorumluluklarını yerine getirmekte 

daha az zorlanmaktalar.  

Unutmayın,  çocuklar tatili ne kadar verimli 

ve dinlenerek geçirirlerse, bir sonraki okul 

dönemine o kadar dinamik, dinlenmiş ve 

öğrenmeye açık olarak başlayacaklardır.  

 
1.sınıfa hazırlık sürecinde dikkat edilecekler 


