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YAZ TATİLİ  

Değerli Velilerimiz,  

Öğrencilerimizin bilgilerini artırdığı, 

becerilerini geliştirdiği, uzun, yorucu ve keyifli 

bir yılı geride bırakıyoruz. Çocuklarımız yıl 

boyunca hem öğrendiler, eğlendiler hem de 

yoğun çaba göstererek yoruldular. Şimdi 

sizlerle ve sevdikleriyle geçirecekleri harika bir 

yaz tatili onları bekliyor. Bu yaz tatili sürecini 

verimli ve keyifli şekilde değerlendirmeniz için 

sizlerle aşağıdaki önerileri paylaşıyoruz.  

Yaz tatili, bir yıl boyunca yeni bilgi ve 

beceriler kazanmış ve birçok alanda belirli bir 

performans sergilemiş olan öğrenciler için 

dinlenme fırsatıdır. Tatil başladığında 

öncelikle, sona eren eğitim-öğretim yılını 

değerlendirmek üzere çocuğunuza zaman 

ayırmanız faydalı olacaktır. Bu 

değerlendirmede, gösterdiği çabadan, 

sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinden 

ve bunların nedenlerinden, neler hissettiği ve 

düşündüğünden söz etmenin yanında, 

geleceğe yönelik yeni kararlar almak ve yeni 

hedefler belirlemek de önemlidir.  

 

 

Çocuğunuzun tatil süreci için de bir 

planlamaya ihtiyacı vardır. Bu planlama 

yapılırken, çocuğa baskı yapmadan 

çocuğun görüş ve fikirleri alınmalıdır. 

Dinlenildiklerini bilmek, planlamaya dâhil 

etmek, özellikle önemli konularda 

konuşmasına fırsat vermek  “değerliyim, 

önemliyim” duygusunu pekiştirir. Bu farkındalık 

“kendine güven” duygusunu geliştirir.  

Çocuğunuzla birlikte yapacağınız tatil 

programı; kitap okumayı, oyun, eğlence ve 

gezi gibi etkinlikleri içermelidir. Ayrıca 

çocuğun spor, sanat ve diğer alanlarda, 

kendi seçeceği bir konuda hobisinin olması  

sağlanmalıdır.  

 

 



Tatil dönemi, aile bireyleri arasındaki 

ilişkinin düzenlenmesi, iletişimin artması için de 

önemli bir fırsat sağlayabilir. Tatilde çocukların 

zaman kısıtlamasının olmaması, daha esnek 

davranabilme düşüncesi ile çocuklar rahatça 

duygusal paylaşım içerisinde olacaklardır. 

Ebeveynler çocukları ile bol bol sohbet 

ederek, ailece keyif aldıkları oyunları 

oynayarak gün içerisinde yaşamış oldukları 

olumlu ya da olumsuz duyguları birbirleri ile 

paylaşarak iletişimlerini 

güçlendirebileceklerdir. 

Uzun süre kapalı alanlarda zaman 

geçirmek durumunda kalmış çocuklar ve 

yetişkinler için doğal güzellikleri ve tarihi 

zenginlikleri ile hem dinlenme hem de yeni 

bilgiler edinip kültürel gelişmeye olanak veren 

yerlere geziler faydalı olacaktır.  Yapılacak 

çevre gezileri, doğa yürüyüşleri, bisiklete 

binme, sahil kenarında yürüyüş, balık tutmak 

gibi faaliyetler çocukları hem mutlu edecek 

hem de onların doğa ve çevre ile ilgili pek çok 

şeyi yaşayarak öğrenmesini sağlayacaktır.  

Yıl boyunca uzun süreli teknolojik alet 

kullanımı ardından tatil sürecinde bu sürenin 

kısıtlı olması sağlanmalıdır. Çünkü televizyon 

ve bilgisayar uzun süreli kullanımda verdikleri 

zararın yanı sıra çocukların pasif kalmasına 

neden olarak üretkenliklerini de olumsuz 

etkilemektedir. Çocuklar elbette yazın 

televizyon ve bilgisayarla daha fazla 

ilgilenmek isteyeceklerdir. Çocuklarımıza 

bunlar yerine, aktif ve üretken olabilecekleri 

uğraşlar sunmalıyız.  

 

 

Tatil programınıza mutlaka 

çocuğunuzun rutin olarak üstlenebileceği 

küçük sorumluluklar ekleyin. Ev işlerinde 

yardım talep ederek çocuklarda sorumluluk 

duygusunu geliştirebilirsiniz. Çiçekleri sulama, 

odasını toplama, çamaşırları katlama, suyu ya 

da çöpü takip etme, varsa hayvanının 

bakımıyla ilgilenme gibi çocuğunuzun da 

keyifle yapabileceği bir görevi düzenli olarak 

yapmasına özen gösterin. 

Tatil, çocukların kendilerini 

geliştirmeleri için çok iyi fırsattır. Bu nedenle 

kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa 

olmazlarındandır. Çocuğunuzla birlikte 

kitapçıları dolaşarak keyif alacağı konularla 

ilgili kitaplar seçmek, okuma alışkanlığını 

destekler. Bu seneki ders kitaplarından 

zorlandığı konuları tekrar edip, bir üst sınıfın 

kitaplarını da inceleyebilirsiniz.  

Yıl boyunca öğrenilenlerin 

unutulmaması ve yeni dönemde derslere 

uyumda zorlanılmaması açısından, ağır 

olmayan bir program çocuklara yol gösterici 

olabilir ve öğrenme motivasyonlarını 

destekleyebilir. 

Yaz tatilinin dinlenmeye, eğlenmeye 

ve kişisel gelişime yönelik fırsat olmasını  ümit 

ediyor; iyi tatiller diliyoruz. 
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