
 

 

Değerli anne babalar, 

 Çocukların hem dinlenmeleri, hem eğlenmeleri hem de 

okula gittikleri dönemde zaman bulamadıkları etkinlikleri 

ve faaliyetleri gerçekleştirmeleri için fırsat olan yarıyıl tatili 

nihayet geldi. Öğrenciler için sevinç kaynağı olan tatil 

dönemlerinde vaktin doğru değerlendirilmesi gerekir. Tatil 

hiçbir iş yapmadan vakit geçirmek değildir. Doğru 

değerlendirilmediği takdirde tatil, çocuğun başıboş olarak 

hareket ettiği bir zaman dilimine dönüşebilir. Çocuğun yaş 

ve cinsiyet grubuna göre bir program yapılması en 

doğrusudur. Yarıyılın yorgunluğu kısa sürede atılır. Bu 

dinlenmenin ardından öğrenci yeni bir enerji ve istekle 

çalışabilecek duruma gelebilir. Tatil etkinliklerinin 

planlanmasında çocuğun ilgi alanları ve ihtiyaçları büyük 

önem taşır. Bu sürecin çocukla birlikte planlanması daha 

doğru olur. Çalışmaya çocuğun hoşlandığı etkinliklerden 

başlanmalı, başarısı övülmeli, sonra yavaş yavaş diğer 

etkinliklere geçilmelidir. Tatillerde yapılan bu etkinlikler, 

çocuklarda sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlar, öz 

disiplin geliştirir, öğrenmeye ilgi uyandırır.  İlk dönemin 

yorgunluğunun atılması, bedenin ve zihnin bir nebze olsun 

dinlenmesi ve rahatlaması da gerekir. Zaten okul 

olmadığından bunlara ayıracak bol bol vakit olacaktır.  

 



 

Bundan dolayı hazırlanılacak tatil programına zevk alınacak 

birtakım aktiviteleri de eklemek önemlidir.  

Tatil Programı İçin 5 Temel Strateji:  

•  Konu tekrarı yapmak: İnsan öğrendiklerinin yüzde 75’ini 

bir hafta içerisinde, yüzde 66’sını bir gün içerisinde, yüzde 

54’ünü de bir saat içerisinde unutur. Özellikle de 

ilköğretim çağındaki çocuklar çabuk öğrendikleri kadar 

çabuk da unuturlar. Unutmayı önlemenin en iyi yolu 

yapılan tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla 

hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık vermelidir.  

 Test çözmek: Konu tekrarı yapıldıktan sonra mutlaka 

o konu ile alakalı soru çözülerek pekiştirme yapılmalıdır. 

Çok fazla soru çözmekten ziyade anlayarak çözmek 

hedefimiz olmalıdır. Yanlış yaptığımız ve boş bıraktığımız 

sorular, arkadaş, aile ve öğretmenlerimize sorularak doğru 

çözüme kavuşturulmalıdır.  

 •Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan, 

konuları sınava kadar yetiştirememe korkusu yaşayan 

öğrenciler, bu tatilde önceliği eksik konularını 

tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü ikinci dönemde hem 

zamanın daha kısa olması hem de bahar mevsiminin 

gelmesi ile birlikte öğrencilere ev dışı daha cazip gelir. 

Bundan dolayı ders çalışmaları zorlaşabilir.  

 



 

•Yeni konular çalışmak: Konu eksiği olmayan ve çalıştığı 

konulardan çok az soru kaçıran öğrenciler bu stratejiyi 

kullanabilirler. 

 •Kitap Okuma: Öğrenciler için tatil, kendilerini geliştirmek 

için de çok iyi fırsattır. Bireyin kendini geliştirmesini 

sağlayacak en önemli etkinlik kitap okumaktır. Tatilde kitap 

okumaya başlamak öğrenciler için bu alışkanlığı kazanmaları, 

kitap okumanın keyfini yaşamaları açısından bulunmaz bir 

fırsattır. Dolayısıyla, kitap okumak, iyi bir tatil programının 

olmazsa olmazlarındandır.  

Verimli Bir Yarıyıl Tatili İçin Ailelere Öneriler  

Çocuğunuzun karnesini başka öğrencilerin karneleri ile 

kıyaslamayın. Akranları ile kıyaslanmak, arkadaşlarının 

kendisinden daha iyi olduğuna vurgu yapmak, başarısızlıkla 

suçlamak; çocuğunuzda kaygı, yetersizlik, değersizlik 

duygularına yol açar. Bu tür davranışlar çocuk ile anne-baba 

arasında iletişim kopukluklarına, çocuğun ailesinden 

uzaklaşarak dış çevreye yönelmesine neden olur. 

Çocuğunuzun karne notlarını değerlendirirken öncelikle 

karnedeki olumlu yönlere vurgu yapın. Bu durum, onun 

kendine güveninin artmasına, başarı duygusunun 

pekişmesine yol açar. Olumlu yönleri vurguladıktan sonra 

çocuğunuzun kendini ifade etmesine de fırsat vererek 

başarısızlıklar üzerinde durun.  



 

Başarısızlığının nedenlerini çocuğunuzla birlikte, suçlayıcı ve 

yargılayıcı bir dil kullanmadan değerlendirerek, çözüm yolları 

üzerinde konuşun.  

Bu dönem, başarısız olunan derslerin de desteklenmesi ve 

telafisi için bulunmaz bir fırsattır.  

Çocuğunuz ile geçirdiğiniz vaktin kalitesini artırarak onun bu 

konudaki ihtiyacını mümkün olduğunca karşılamaya çalışın. 

Bu dönemde çocuğunuzun uyku düzeninin bozulmamasına 

özen gösterin.  

Çocuğunuzun kitaplığını zenginleştirin ve kitapları; inceleme, 

resimleme, drama ve öykü tamamlama etkinlikleri şeklinde 

yaşantısına katabilmesine olanak sağlayın.  

Çocuğunuzun yaşıtları ile birlikte vakit geçirmesi için de 

zaman ve ortam oluşturun. Ara dönem, ebeveynlerin 

çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. 

 Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar birlikte zaman 

geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve 

birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin. 

 Çocuğunuzun TV ve bilgisayarla geçireceği zamanı 

sınırlandırın. 
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