
Sevgili Velilerimiz, 

Bizler, Eylül ayından itibaren çocuk-
larımızın sevinçli, üzüntülü, heye-
canlı, kaygılı bir sürü anında onlarla 
birlikte olduk. Onları çok değişik ak-
tiviteler yaparken izledik, sene ba-
şından bu zamana kadar göstermiş 
oldukları değişim ve gelişimlerinin 
en yakın şahitleri olduk. 

Çocuklarımızla keyifle geçirdiğimiz 
bir eğitim öğretim yılını daha sonlan-
dırırken 

içinde birçok değerli malzemenin 
olduğu görünmez çantalarıyla sizler-
le buluşturuyoruz onları. 

 Okulda edindikleri her bir beceri, 
sosyal ve duygusal yaşamlarında 
onlara yol gösterecek işaretler ola-
cak. Bizler onları tatile gönderirken 
çantalarına bu becerileri ekledik. Bu 
nedenle bu ayın bültenini 
“Çantamdaki Ben” başlığıyla ha-
zırladık. 
 

Keyifle okumanız dileğiyle… 

 

Çocuklarınızın büyük heyecanla 
beklediği yaz tatiline başlarken, sizlere 
birkaç küçük hatırlatmamız olacak. Tatil, iyi bir çalış-
ma döneminin ön hazırlığı ve verimli olmayı arttıran önemli 
bir motivasyon kaynağıdır. Tatilin iyi planlanması, çalışma 
döneminin verimliliğini arttırdığı gibi, çocuklarınızın zaman 
yönetimini de öğrenmesi için iyi bir fırsattır.  

 

Tatil başladığında çocuğunuzla, biten eğitim-öğretim süre-
cini değerlendirmek üzere zaman ayırın. Bu değerlendirme-
de, harcadığı çabanın ne ölçüde yeterli olduğundan, sorumlu-
luklarını yerine getirip getirmediğinden ve bunların nedenle-
rinden söz etmenin yanında, çocuğunuzla geleceğe yönelik 
yeni hedefler belirlemeniz de önemlidir. 

 

Çocuğunuzun ders başarısızlığı olsun ya da olmasın, tatil 
süresi için iyi bir zaman planlamasına ihtiyacı vardır.   Tatil, 
çocuk için boş geçirilen bir süre değil, yeni şeyler öğrenmek 
için iyi bir fırsat olmalıdır. Çocuğunuzla birlikte yapacağınız 
bir tatil programı ihtiyaç hissettiği derslere yeniden bakmayı, 
kitap okumayı, oyun, eğlence ve gezi gibi etkinlikleri içermeli-
dir.  

Ayrıca çocuğun spor, sanat ve diğer alanlarda, kendi se-
çeceği bir konuda hobisinin olması sağlanmalıdır. Bu sayede 
çocuk, eğlenerek kendi yetenek ve becerilerini geliştirecektir. 
Ayrıca tatil dönemlerinde yetişkinlerin, çocuklarına daha çok 
zaman ayırmaları gerektiği de unutulmamalıdır.   

 
Aşağıda, tatilinizi planlarken göz önünde bulundurma-
nız gereken gelişim alanları ve örnek faaliyetler bulun-
maktadır.  
Siz, kendi koşullarınıza ve çocuğunuzun ilgilerine göre 
bu faaliyetleri daha da çoğaltabilirsiniz.  
 
 
Örnek Faaliyetler: 

Bilişsel Gelişim için Bedensel Gelişim için Duygusal-Sosyal Gelişim için 

- Kitap okumak, 
- Günlük tutmak, 
- Bulmaca / Sudoku çözmek, 
- Resim yapmak, 
- Scrabble, Bil Bakalım,  
  Memory, Tabu v.b oyunlar oynamak 

- Spor faaliyetleri (basketbol, futbol, 
tenis, yüzmek v.b) 
- Bisiklete binmek, 
- İp atlamak, 
- Oyun oynamak, 

- Aile sohbetleri, 
- Piknikler, 
- Birlikte film izleyip üzerinde konuşmak, 
- Arkadaşları ile bir araya gelmesi için ortam 
yaratmak 
  

Çocuklarımızı uzun yorucu ama bir o kadar da eğlenceli bir öğretim yılından size çantalarında getirecekleriyle uğurluyoruz. Onları bir 
sonraki yıl bizlerle buluştururken beklentilerini oluşturmalarında ve kendilerini geliştirmelerinde sizlerden desteğinizi ve ilginizi yine 

 bekliyoruz.                                                                                                                       ...İYİ TATİLLER… 


