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MEV KOLEJİ Özel Büyükçekmece Okulları    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 Sayın Velimiz, 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı pandemi sonrası ilk kez eğitim-öğretim dönemini yüz yüze 

tamamlayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin öğretmenlerine ve arkadaşlarına 

kavuştuğu, unuttuğumuz bir çok şeyi tekrar hatırladığımız, kimi zaman zorlandığımız ve yorulduğumuz 

fakat birçok şeyin kıymetini daha iyi anladığımız bir eğitim-öğretim yılıydı.  

 Ve sonunda öğrencilerimizin sevinç ve heyecanla bekledikleri yaz tatili geldi çattı. Öğrencilerimiz 

sene boyunca çok çalıştılar, yoruldular, güzel bir tatili hak ettiler. Tabi tatil denilince aklımıza hiç bir 

şey yapmadan sadece dinlenmek, boş vakit geçirmek gelmemelidir. Hem dinlenip, eğlenecek hem de 

verimli etkinlikler yapacak kadar uzun bir tatil var önümüzde. Yaşadığımız pandemi koşullarının 

olumsuz etkilerini de düşünecek olursak çocuklarımızın tatil sürecinde mutlaka sosyal becerilerini 

geliştirecekleri, psikolojik-zihinsel gelişimlerine katkı sunacak ortamlar yaratmakta fayda olduğunu 

düşünmekteyiz.  

Yaz tatili veli bültenimizde bu süreci nasıl daha verimli geçirebileceğimiz ve bu süreçte nelere dikkat 

etmemiz gerektiğiyle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.  
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GEÇİRİLEN EĞİTİM- ÖĞRETİM YILININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tatilin başlangıcında, çocuğumuzla birlikte geçirilen 

eğitim-öğretim döneminin değerlendirmesini 

yapmak önemlidir.  Bu değerlendirmede, derslerine 

gösterdiği önemin ve çabanın ne ölçüde yeterli 

olduğu,  sorumluluklarını yerine getirip getirmediği 

ve sonuçlarında neler olduğunu değerlendirmek 

çocuklarımızın farkındalıklarını arttırmaları ve sonraki 

süreçte davranışlarının sorumluluklarını almaları 

konusunda faydalı olacaktır. 

TATİL PROGRAMI  

 Çocuğunuzun 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 okuma, oyun, eğlence ve gezi 

gibi etkinlikleri içermelidir. Ayrıca 

çocuğumuzun spor, sanat ve diğer alanlarda, 

kendi seçeceği bir alanda hobisinin olması 

sağlanmalıdır. Bu sayede çocuğunuz hem 

keyif alacak hem de yetenek ve becerilerini 

geliştirecektir. 
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TEKRAR YAPMANIN ÖNEMİ 

Yaz tatillerinde, öğrenilen bilgilerin ve 

kazanılan becerilerin bir kısmı tekrar 

edilmedikleri için unutulur. Bu nedenle yaz 

tatillerini dinlenme fırsatı ve eğlenceli zaman 

olarak değerlendirirken, okulda kazanılmış 

bilgi ve becerilerin yorucu olmamak şartıyla 

tekrarı önemlidir.  

DOĞAL ORTAMDA VAKİT GEÇİRME 

Yaz tatilinde doğal güzellikleri ve tarihi 

zenginlikleri ile hem dinlenme hem de yeni 

bilgiler edinip kültürel olarak gelişmeye 

olanak veren yerlere gitmek faydalı olacaktır. 

Yapılacak çevre gezileri, doğa yürüyüşleri, 

bisiklete binme gibi faaliyetler çocuklarımızı 

hem mutlu edecek hem de onların doğa ve 

çevre ile ilgili pek çok bilgiyi yaşayarak 

öğrenmesini sağlayacaktır.  

AİLE İLE GEÇİRİLEN ZAMAN 

Tatil sürecinde aile olarak birlikte zaman 

geçirebilmek çok 

kıymetlidir. Okul 

dönemi boyunca 

çocuklar 

zamanlarının 

büyük bir 

bölümünü 

okulda geçirirler ve bu nedenle anne-

babalarıyla ve diğer aile bireyleriyle 

geçirdikleri zaman çok kısıtlıdır.  Çocukların 

anne babalarıyla sohbet etmeye, vakit 

geçirmeye, değer gördüğünü ve sevildiğini 

hissettiği paylaşımlarda bulunmaya ihtiyaçları 

vardır. Bu nedenle de tatil planı yaparken 

çocuğun ailesiyle ortak aktiviteler 

yapabileceği, birlikte keyifli vakit 

geçirebileceği programlar yer almalıdır.  

SORUMLULUK 

Tatil programınıza mutlaka çocuğunuzun rutin 

olarak üstlenebileceği küçük sorumluluklar 

eklemelisiniz. Çiçekleri sulama, odasını ve 

yatağını toplama, çamaşırları katlama, sofra 

hazırlamada yardımcı olma, evinizde 

beslediğiniz evcil hayvanınız varsa bakımıyla 

ilgilenme gibi çocuğunuzun da keyifle 

yapabileceği bir görevi düzenli olarak 

yapmasını sağlamaya çalışmalısınız. 
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YAZ TATİLİNDE İSTANBUL VE YAKINLARINDA 
GİDİLEBİLECEK DOĞAL ORTAMLAR 
 
 FORESTANBUL MACERA PARKI

(ÇEKMEKÖY) 
 
 TURKCELL PLANITIUM PARK(SARIYER) 
 
 BAKIRKÖY BOTANİK PARKI(BAKIRKÖY) 
 
 HOBBIT KÖYÜ(DARICA) 
  
 MİHRABAT KORUSU(KANLICA) 
 
 PARK OF İSTANBUL DOĞA VE YAŞAM 

KOMPLEKSİ (ÇEKMEKÖY) 
 
 VIAPORT MARİNA(TUZLA) 
 
 POLONEZKÖY HAYVANAT BAHÇESİ

(BEYKOZ) 
 
 FARUK YALÇIN HAYVANAT BAHÇESİ

(DARICA) 

Öğrencilerimizin güzel anılar biriktireceği, 
gelişimine katkı sağlayacak zamanlar 
geçireceği, ailesi ve sevdikleriyle özel vakitler 
geçireceği keyifli bir yaz tatili dileriz. 
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TEKNOLOJİK ALETLER 
 
Pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki en 
olumsuz etkilerinden biri de teknolojik 
aletlere fazla maruz kalmaları olmuştur. 
Teknolojik aletlerin sınırsız ve kontrolsüz 
kullanımı çocuklarımızın bilişsel, sosyo-
duygusal gelişimleri açısından çok fazla zararı 
olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir. 
Çocuklarımızın yaz tatili sürecini mümkün 
olduğunca teknolojik aletlerden uzak 
geçirmelerini sağlamaya çalışmalıyız.  
 

KİTAP OKUMA  
Kitap okumak yorucu bir faaliyet değildir. Bu 
nedenle, tatile girilse de okumaya ara 
verilmemelidir. Çocuğumuzun tatilde 
okuyacağı kitapları kendisinin seçmesi severek 
okumasını kolaylaştıracaktır. Ebeveyn olarak 
bizlerin de  kitap okuyarak çocuğumuza doğru 
model olmamız ve kitap okuma alışkanlığı 
kazanması açısından önemlidir.  


