
Çok verimli, bir o kadar da yoğun geçen bir dönemin daha sonuna geldik. Çocuklarımız 
dinlenecekleri, keyif aldıkları aktivitelere daha çok vakit ayırabilecekleri, sevdikleriyle daha çok bir 
arada olabilecekleri keyifli bir tatili fazlasıyla hak ettiler! 

Dönem sonunda öğrencilere verilen karnenin amacı; çocuklara dönem boyunca, akademik, 
sosyal, bilişsel çabaları ile ilgili geribildirim vermek ve bu geribildirimler doğrultusunda da hedef 
belirlemelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda, ebeveynlerin karne değerlendirmesi yaparken çocukla 
konuşması ve çocuğun duygularını, düşüncelerini dinlemesi önemlidir. Karne ile ilgili duygu ve 
düşüncesini ifade eden çocuk aslında kendisi ile ilgili bir farkındalık geliştirecektir. 

Pek i  15 günlük sürey i çocuğunuzla b ir l i k te ver iml i  ve key i f l i  geç irmek iç in neler 
yapı labi l i r? 

Yapılacak şeyler her yaş düzeyine göre farklılık göstermekle birlikte sizler için genel yaş düzeylerinde 
bir derleme yapmak istedik. 

B i raz da kendimize sorular soral ım!

Sevgi l l i  Anne Babalar,

EN SON NE ZAMAN B İRL İKTE MUTFAKTA 
VAKİT GEÇİRD İNİZ? 
Mutfak etkinlikleri çocuklarda ardışık düşünme, 
motor beceriler ve hafıza gibi nörogelişimsel 
alanları destekleyen etkinliklerden biridir. 
Belli günlerde kek, kurabiye, pasta gibi keyifli 
yiyeceklerden yapmak aynı zamanda aile içi 
iletişiminizi de geliştirir. 

EN SON NE ZAMAN B İRL İKTE K İTAP 
OKUDUNUZ? 
Rutin kitap okuma saatleri belirleyin. Okuduğunuz 
kitabı birbirinize özetleyin. 
Betimleme – tasvirler, bir olayı veya nesneyi 
dinleyicinin zihninde resmetmek içindir. Bu 
yöntemi oyunlaştırmak ve hatta güçlendirmek 
için de tasvir edilenleri kağıda çizmesini isteyin. 

Örnek: Bir bacağı kırık olan masanın ucuna 
konmuş, uzun tüyleri ve kocaman gagası olan 

kuş çizer misin? Bu örnekte detayları karşı tarafın 
hayal gücüne bırakmamış olursunuz. Çizeceği 
masanın bir bacağı kırık olmalı. Masanın 
üzerine konan kuşun ortada değil, köşede 
olması gerekiyor. Bu kuşun uzun tüyleri ve büyük 
bir gagası olması gerekiyor. 
Çocuk, sesli tasvir ile hafızasına aldığı bu 
manzarayı zihninde resmetmeli ki kâğıda da 
aktarabilsin. 

EN SON NE ZAMAN B İRL İKTE 
GELENEKSEL SOKAK OYUNLARI 
OYNADINIZ? 
Çocuk için oyun yaşam becerilerini öğrendiği, 
sosyal, bilişsel ve psikolojik açıdan gelişimini 
destekleyen, psikomotor becerilerini ve çocuğun 
iletişim becerilerini güçlendiren sabretmeyi, 
sırasını beklemeyi, kurallara uymanın gerekliliğini 
öğrendiği, iç dünyasını dışarı yansıttığı,  çevresi 



ve ailesi ile kaliteli vakit geçirmesini sağlayan 
aktiviteden öte yaşamı deneyimlemesini sağlayan 
çok önemli bir öğrenme biçimidir. 

Örneğin;  açık havada ip atlama, saklambaç, 
kovalamaca,  5 taş, bilye oyunu, istop  vb  oyunların 
oynanması çocukların sosyal, psikolojik, bilişsel, 
duygusal gelişimlerini büyük oranda destekleyecek, 
aile ilişkilerinizi de güçlendirecektir.  

EN SON EVDE AİLECE HANGİ 
ETKİNL İKLER İ  YAPT INIZ? 
Ailecek oynanabilecek etkinliklere pek çok kutu 
oyunlarından; kızmabirader, bil bakalım kim, 
monopolly, jenga, scrabble vb. tutun da sizin de 
yaratıcılığınızla ortaya çıkacak etkinlikler sayılabilir. 
Boş zamanlarınızda çok fazla televizyon 
izlememenizi ve veya bilgisayar başında çok 
zaman harcamamanızı öneriyoruz. Böyle bir tatil 
anlayışı çocuğu dinlenmekten çok yorar. Bu düzene 
alışık olmayan fizyolojik yapı önceleri zorlanır, daha 
sonrasında ise yavaş yavaş fizyolojik bir tembellik 
ortaya çıkar. Tatil boyunca tembelliğe alışan bünye 
okul açıldığında eski düzenine dönebilmek için 
zorlanacağı gibi uzun bir süre kendini toparlayamaz. 
Bunun sonucunda ikinci döneme iyi bir başlangıç 
yapmak amacıyla verilen tatil tam tersi bir durumla 
sonuçlanır.

B İ RL İKTE VAKİT GEÇİRMENİZE YARDIMCI 
OLABİLECEK BAZI SEÇENEKLER

Doğada mola
Günlük şehir temposunun içinde daha çok iç 
mekanlarda sürdürülen eğitim ve iş hayatına kısa 
bir mola fırsatı olan bu dönemde ailece doğada 
küçük keşifler ve doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. 
Çocuklarınız başka hiçbir yerde bulamayacakları 
doğal deneyimleme imkanını orada bulacaklardır. 

Birlikte kitapların dünyasına yolculuk
İlgisini çeken konularda kitap alışverişine çıkın. 
Kitapların zengin dünyasında yolculuklar yapın. 
Çok farklı karakterlerle tanışabilirsiniz. Okuma 
hızınızı arttırmak ve kelime dağarcığınızı genişletmek 
sizin elinizde.   

Hayatınıza hareket katın
Yetenekli olduğu veya ilgi alanına giren bir spor 
dalını öğrenmeye yönlendirebilirsiniz. Kış sporlarını 
deneyebilirsiniz.  

Birlikte dönüştürün
Evdeki boş süt kutuları, kağıt bardaklar, tuvalet 
kağıdı, peçete ruloları, kullanılmayan düğme, ip, 
kurdele, kumaş parçası, gibi değişik malzemeleri 
kullanarak yeni tasarımlar üretebilirsiniz.  

Evde sinema
Ailenizle veya arkadaşlarınızla birlikte 
izleyebileceğiniz filmler alabilirsiniz. Hatta belki 
kendi kısa filminizi bile çekebilirsiniz.

Düzenleme zamanı
Oyuncaklarınızı elden geçirebilir ve sınıflandırarak 
ayrı kutulara koyabilirsiniz. Ayrıca odanızı, kitap 
dolabınızı düzenlemenin dışında ev işlerine de 
yardımcı olmanın tam zamanı!  

Gezerek öğrenin
Çevrenizde bulunan ve sevdiklerinizle birlikte 
eğlenebileceğiniz park ve oyun alanlarını 
keşfedebilir; kentinizde düzenlenen tarih, kültür ve 
doğa gezilerine katılabilirsiniz. Botanik parklarını, 
çeşitli hayvanat bahçelerini ziyaret edebilirsiniz.  
Müzeleri ziyaret edebilir ve ailenizle sanat 
galerilerini gezebilirsiniz. Bol bol fotoğraf çekmeyi 
unutmayın.  

Arkadaş İlişkileri
Birlikte oynamak ve etkinlikler yapmak için eve 
arkadaşlarını davet edebilirsiniz.  

Geçmişten geleceğe koleksiyonlar
Koleksiyon Yapın:
Kartpostal, madeni para, magnet, kar küresi 
vb. nesnelerle bir koleksiyona sahip olmalarına 
yardımcı olabilirsiniz. 

B İRL İKTE YAPABİLECEĞİNİZ EĞLENCEL İ  VE 
ÖĞRET İCİ OYUN ÖNERİLER İ

SICAK-SOĞUK OYUNU 
Bir nesneyi odanın içinde saklayın çocuğunuz 
nesneye yaklaşınca “sıcak” uzaklaşınca “soğuk” 
diyerek nesneyi bulmasına yardımcı olun. 

SIRTA RESİM ÇİZME 
Sırta çizilen bir rakam , sayı , üçgen daire gibi 
geometrik şekiller, artı eksi gibi semboller, güneş  ve 
ay sembollerin kimin sırtına  parmakla çizildiyse 
tahmin etmesi istenir. Tahmin eden kişi şekli bir 
kağıda çizer. Oyun sırayla devam eder. Bu etkinlik 
hafıza, motor sistem, ardışık düşünme, dil sistemi gibi 
nöro alanları destekler. 

HİKAYE TAMAMLAMA
Hikaye başlatılır.” Örneğin yeşil renkli sevimli kayık 
masmavi denizde yerini almıştı.  O gün küçük 
kasabada çok güzel bir hava vardı…” Sonra 
sıradaki kişi devam ettirir ve diğer kişiler sırayla 
hikayeyi tamamlar. Son kalan kişi hikayeyi okur. 
Bu etkinlik çocuklarda sosyal düşünme, dil gelişimi 
ardışık düşünme ve hafıza gibi nöro alanların 
gelişimini destekler. 



İSİM ŞEHİR HAYVAN OYUNU: 
Kağıtlardaki başlıklarda isim, şehir, hayvan, 
bitki, eşya, ülke, element ismi gibi istediğiniz 
kategorileri belirleyerek oynayabilirsiniz. 
Oyunda bir harf belirlenir. Örneğin, E 
harfi. Herkes kağıdını göstermeden, ilgili 
kategorilere E harfiyle başlayan birer 
isim yazar. Örneğin şehir kategorisine E 
harfiyle başlayan şehir olarak Edirne 
yazabilirsiniz. Hayvan kategorisi varsa 
Eşek yazabilirsiniz.

MÜZİKAL FAALİYETLER: 
Enstrüman çalmak, müzik dinlemek, 
şarkılara eşlik etmek, tempo tutmak ve 
benzeri müzikal faaliyetler yapmak işitsel 
dikkati geliştirir. Örneğin bir ritim hareketi 
yapın 2 kere el çırpın, çocuğunuzun tekrar 
etmesini isteyin.

 
Oyun ve eğitim ayrılmaz ikilidir. 
Yaşayarak öğrenmenin en etkili ve keyifli 
yanıdır. Çocuklarımızla bol bol oyunlar 
oynamanız dileğiyle... 

İY İ  TATİLLER !

Çocuk, 
    her 

şeye 

rağmen 

    koşulsuz 

sevildiğini 

    ve o
na 

güvenild
iğini 

       his
setmelidir. 


