
Yarıyıl 

Tatiline Girerken
Okullarýn yarýyýl tatiline girmesi; bir dönem boyunca 

yeni bilgi ve beceriler kazanmýþ, birçok alanda perfor-

mans sergilemiþ olan öðrenciler için soluk alma, din-

lenme fýrsatýdýr. Verimli bir tatil planý için ilk adým, 

biten eðitim- öðretim yýlýný çocuklarla birlikte deðer-

lendirmek olmalýdýr. Bunun, onlara ayrýlmýþ özel bir 

zaman diliminde samimi bir sohbet ortamýnda gerçek-

leþmesi yararlý olacaktýr. Çocuklarýnýzýn karnelerini on-

larla birlikte deðerlendirip, dersler hakkýndaki duygu-

larýný sormak okula iliþkin neler düþündükleri hakkýnda 

fikir sahibi olmanýzý saðlayarak, her derste kendilerini 

nasýl gördüklerini onlara anlattýrmanýz, öz deðerlen-

dirme becerisi kazanmalarýna destek olacaktýr.

Çocuklara sene içerisinde en keyif aldýklarý durumlar, 

kendilerini nerelerde iyi ve baþarýlý hissettikleri, nere-

lerde zorlandýklarý sorulabilir. Bu paylaþým sýrasýnda 

ailelerin, çocuklarýnýn öncelikli olarak güçlü yanlarýna, 

baþarýlarýna ve çabasýna vurgu yapmalarý önemlidir. 

Sonrasýnda çocuklarýyla yapýcý biçimde kendi gözlem-

lerini ve geliþmesi gereken yanlarýný da paylaþabilirler. 

Bu sohbeti gelecek dönem için, öðrencinin kendisine 

koyacaðý küçük hedeflerle sonlandýrmak anlamlý ola-

caktýr.

Okul zamanýnda belli rutinlere (kalkýþ saati, çalýþma 

saati vb.) alýþmýþ çocuklar için tatil zamanlarý kimi 

zaman yapacak bir þeyin bulunamadýðý, sýkýcý geçen 

"boþ zamanlar" halini alabilir. Tatilin baþlangýcýnda 

görülen heyecan, heves geçmeye baþlayýnca, yeni 

uðraþ ve aktivitelerle vakitlerini eðlendirici ve eði-

tici geçirmelerine yardýmcý olunmalýdýr. Bu yüzden ta-

tiller aile içi iliþkileri yakýnlaþtýrma ve birlikte geçirilen 

zamaný arttýrma yönünden de önemli bir özellik taþý-

maktadýr.

Anne Babalara Tatil Önerileri
Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarýyla birlikte vakit ge-

çirmeleri için çok iyi bir fýrsattýr. Bu zaman diliminde 

mümkün olduðu kadar birlikte vakit geçirilmelidir. Ço-

cuðun dönem boyunca sergilediði performans diðer ço-

cuklarla karþýlaþtýrýlýp kýyaslanmamalýdýr. Yetenek, ilgi 

ve beceri olarak bakýldýðýnda her çocuðun kendine 

özgü özellikleri olduðu unutulmamalýdýr. Çocuklarý 

ikinci döneme motive etmek için kaygý ve tehdit yolu 

kullanýlmamalýdýr. "Sen bu gidiþle 2. dönem sýnýfý geçe-

mezsin, bu kadar çalýþmayla baþarýlý olamazsýn" türün-

deki ifadeler kaygýyý arttýrýr, çocuðun özgüvenini azal-

týr. Çocuk, her þeye raðmen koþulsuz sevildiðini ve ona 

güvenildiðini hissetmelidir.

Evde herkesi etkileyen sorunlarý ailece çözümle-

meye çalýþýn, çocuklarý da problem çözme süre-

cine dâhil edin. Sorunlarýn çözümünde bir 

araya gelip yaþanýlan sorunu tanýmlamak, al-

ternatif çözüm yollarýný birlikte bulmak önem-

lidir. En ideal olan çözüme karar vererek onu 

uygulamak ise çocuklarýn hem kendi sorunlarýný 

çözmelerine yardýmcý olur hem de anne-babayý 

hâkim rolünden kurtarýr.
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Tatilde ailece vakit geçirirken nelere 

dikkat etmek gerekir? 
Çocuðunuzla zaman geçirmek onu daha iyi taný-

yýp analiz etmenizi saðlar. Böylece sorgulayarak 

elde edeceðiniz bilgiden daha fazlasýna ulaþýr, 

onu daha doðru yönlendirebilirsiniz. Ayný zaman-

da çocuðunuz da sizi, deðerlerinizi, ailenizin sýnýr ve 

kurallarýný öðrenir ve buna uygun davranýþlar geliþtir-

mek için sizi model alýr. 

Birlikte zaman geçirmek çoðu ebeveynin zaman ayýr-

mak istediði bir konudur aslýnda. Fakat bu durum 

bazen zor olabilmektedir. Bu durumlarda çocuklarla 

randevulaþmak, bu randevu saatine sadýk kalmak, ço-

cuða ayrýlan süre içinde iþ toplantýsýndaymýþ gibi 

baþka hiçbir þeyle ilgilenmemek yararlý olacaktýr. Müm-

kün olduðunca akþam yemeklerini birlikte yemek veya 

15 dakika bile olsa birlikte bir oyun oynamak, geçirilen 

günün deðerlendirmesini yapmak, beraber film izleyip 

film üzerinden sohbetlerde bulunup, kazanýmlarýný ko-

nuþmak veya yatmadan önce birlikte hikâye okumak 

aile içi paylaþýmý arttýrmaktadýr.

Tatilde Neler Yapılabilir?
• Çocuðunuzla birlikte mutfaða girerek dilediðiniz 

yemek aktivitelerini yapabilirsiniz.

• Aile fotoðraf albümü düzenleyebilirsiniz. Bunun için 

eski fotoðraflarýnýzdan faydalanabileceðiniz gibi 

evde ya da dýþarýda birlikte çekeceðiniz fotoðraf-

larla da eðlenceli bir gün geçirebilirsiniz. 

• Çocuðunuzla birlikte atýk maddelerden veya çeþitli 

malzemelerden yeni ürünler tasarlayabilirsiniz.

• Çocuklarý hem mutlu edecek hem de doðayla iç içe 

olmalarýný saðlayacak doða yürüyüþleri, bisiklete 

binme, kozalak toplama vb. aktiviteler düzenle-

yebilir, doðadan topladýðýnýz kozalak, çiçek, yaprak 

gibi malzemelerle çocuðunuzun hayal gücünü ge-

liþtirici tasarýmlar yapabilirsiniz. 

• Çocuðunuzla birlikte kitap okuyabilir, okuduðunuz 

kitaplarý birbirinize anlatma veya sorular sorma gibi 

etkinlikler düzenleyebilir, ardýndan kitaptaki olayla-

rý canlandýrabilirsiniz.

• Scrabble, tabu, jenga, twister, monopoly 

gibi kutu oyunlarý oynayabilirsiniz. 

• Birlikte hayvan barýnaklarýný gezebilir, 

sokak hayvanlarýný besleyerek hayvan 

sevgisini pekiþtirebilirsiniz. 

• Sergi, tiyatro, sinema, müze vb. gibi gezi-

ler düzenlemek hem geliþimine katký saðla-

yacak hem de birlikte keyifli bir paylaþým ola-

caktýr.

• Çocuklarýn üstleneceði küçük sorumluluklarý tatil 

rutini haline getirebilirsiniz. Çiçekleri sulamak, ça-

maþýrlarý katlamak, odasýný toplamak vb.

• Diðer aile bireylerini ziyaret edebilir, arkadaþlarý ile 

buluþmalar düzenleyebilirsiniz.

• Teknoloji kullanýmýna sýnýr koyarak, eðitici oyunlar 

oynamasýný ve videolar izlemesini saðlayabilirsiniz.

Örnek Eğitici Oyun Uygulamaları

Aşağıda bulunan uygulamaları evinizde bulunan tablet veya 
telefonlardan indirerek erişim sağlayabilirsiniz.

1- Abc Wow (Türkçe)

2- Okuma Yazma Öðreniyorum (Türkçe)

3- Matematik Öðreniyorum (Matematik)

4- Matematik Kralý (Matematik)

5- 2 Kiþilik Matematik Oyunlarý (Matematik)

6- Çarpým Tablosu (Matematik)

7- Gizli Kelime-Kelime Oyunu (Türkçe)

8- Su Doku

9- Rush Road

10- Kelime Avý (Türkçe)

11- Nerede Bul (Hayat Bilgisi)

12-  Söz Kuþaðý (Türkçe)

13- MentalUP Çocuk Zeka Oyunu

14- Çifte Dikiþ 1- Yaratýcý Zeka

15- Fun English (Ýngilizce)

16- Learn English Easily (Ýngilizce)

17- Dualingo (Ýspanyolca)

18- Code Karts (Kodlama)

19- Coding Games For Kids (Kodlama)

20- Code Spark Academy (Kodlama)
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