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Değerli Velilerimiz, 

 

Öğrencilerimiz oldukça yoğun, yorucu ve keyifli geçen bir okul döneminin ardından 

heyecanla bekledikleri sömestr tatiline kavuşuyorlar. Bizler, kendimiz için nasıl tatil hayalleri 

kuruyor ve planları yapıyorsak çocuklarınız da kendileri için tatil planları hazırlıyorlar.  

 

Tatiller bizim için de olduğu gibi, çocuklarımız için de zihnen ve bedenen dinlenme 

imkânları sağlarken, sevdikleri ve özlem duydukları etkinlikleri, erteledikleri paylaşımları 

yapabilmeleri açısından bir fırsattır. Oyun, çocukla ebeveynin birbirine olan bağını arttırırken, 

çocuğun yaşadığı kaygıyı azaltıp, hayata ve gelenek göreneklerine prova yapma fırsatı sağlamış 

olur. Çocuklarınıza vermek istediğiniz mesajları, oyun aracılığıyla verebilmeniz için tatilde uzun 

uzun zamanınız olacaktır. Tatil süreci içinde paylaşımlarınızı arttırabilmeniz, çocuklarınızın ilgi, 

yetenek ve değerlerinin farkına varmanız ve bu farkındalık doğrultusunda ileriki yıllar için doğru 

yönlendirmeler yapabilmeniz için bir kaç etkinlik örneği vermek istiyoruz. Bu oyunları oynayıp, 

küçük sohbetler yapabileceğiniz gibi sizler de yaratıcılığınızla bu etkinlikleri çeşitlendirebilirsiniz. 

 

Küçük kas becerilerini geliştirmek için yapacağınız bazı etkinlikler çocuklarınıza birlikte 

keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Seramik hamuru kullanarak çeşitli heykeller ve figürler 

yapmak, bir tepsinin içinde karıştırılmış olan nohut ve fasülyeleri cımbızla ayırmak, yumurta 

kartonlarıyla kesme çalışmaları yapmak ince motor becerilerinin gelişimini destekler.  

 

Haftanın bir gününü yemek pişirme ya da kek/kurabiye günü olarak belirleyebilirsiniz. O 

gün neler yapılacağını birlikte planlayarak, çocuğunuzun mutfakta sizin yardımcınız olarak 

çalışmasına fırsat verebilirsiniz. Belirleyeceğiniz malzemelerle lezzetli kurabiye, kek vb. yiyecekler 

yaparak hatta bunları süsleyerek eğlenceli bir ev aktivitesine dönüştürebilirsiniz. 

 

Haftanın bir gecesini “Aile Oyun Gecesi” olarak belirleyebilirsiniz. Bu 

gece bütün aile televizyonu kapatıp ortak oyunlar oynayabileceğiniz özel 

bir gece olabilir. Kutu oyunları ve Legolarla oynayabilir, boyalar ve atık 

malzemelerle yaratıcı ürünler yapabilir, yap-boz, hafıza kartı gibi oyunları 

oynayabilirsiniz. 

 

Vizyona girecek filmlere, tiyatrolara birlikte gidilerek ve bunlar 

üzerinde konuşularak çocuklarla paylaşım zamanları yaratılabilir. Ama 

filmleri seçerken dikkatli olmakta yarar var. Çocuklar içinmiş gibi reklamı 

yapılan ama aslında hiç uygun olmayan, komikliği küfürlerde, heyecanı 

şiddette sanan filmleri elemek uygun olur. Şehrinizde bulunan tarihi 
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yerler, müzeler vb alanlara gezilerde bulunarak hem merak hem de kültürel bilgilerini 

geliştirebilirsiniz. 

 

Ayrıca  yarıyıl tatili boyunca bunlara dikkat edilmeli; 

 Okul rutinlerinin tatil süresinde de devam etmesi, çocuğunuzun ikinci döneme daha hazır 

olarak başlamasına destek olur. Bunun içinde en önemli rutin olan uyku düzeni yatış-kalkış 

saatleri okul düzeninde olduğu gibi devam etmelidir.  

 Dijital çağda çocuklarımızın teknolojiyle olan ilişkileri her zaman sınırlı olmalı fakat tatilde 

buna daha özen gösterilmelidir. Tüm serbest zamanını bilgisayarla, tabletle, televizyonla 

harcamak yerine farklı aktivitelerle çocuklarımızı yönlendirmemiz daha verimli olacaktır.   

 Tatil süresince yaş ve gelişimine uygun, yapabileceği sorumluluklar verilmesi sorumluluk 

duygusunun gelişmesi açısından önemlidir. Örneğin, hangi işleri yapabileceğini çocuğunuzla 

beraber belirleyerek onun ev işlerinde size destek olmasını sağlayabilirsiniz.  

 Tatil planlamasını yaparken çocuklarımızın ilgi ve becerilerini, onların isteklerini dinleyerek 

bir plan yapılması, çocuklarımızın kendisini ifade edebilmesi açısından oldukça önem taşır.   

 

 

Keyifli bir tatil geçirmeniz dileklerimizle…  

 

     Özel İzmir Tevfik Fikret İlköğretim Okulu  

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 

     

http://www.tfl.k12.tr/
mailto:info#tfl.k12.tr

