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SENE SONU BÜLTENİ 

“ YAZ TATİLİ BAŞLIYOR ” 

  Dolu dolu yaşanan uzun bir eğitim döneminin ardından yaz tatili zamanı 

geldi…Tüm çocuklarımız Eylül ayından bugüne kadar kendi gelişim süreçlerinde anlamlı 

ilerlemeler gösterdiler.Pek çok şey deneyimlediler, pek çok şey öğrendiler.   

  Elbette çocuklarımız gelişimlerine tatilde de devam edecekler.Tatil hem 

dinlenmek, eğlenmek ve yeni deneyimler kazanabilmek için bir fırsat hem de  doğru şekilde 

değerlendirildiğinde bir sonraki eğitim-öğretim döneminin ön hazırlığı için önemli bir 

motivasyon kaynağıdır. Verimli bir tatil için,ikisi arasındaki dengenin kurulması, özellikle 

zamanın iyi planlanması çocuklarımızın okuldan uzak geçirecekleri üç buçuk aylık süreçte 

önem taşımaktadır. 

  İyi bir tatil planı her öğrenci için geçerli olmalı ve çocuğun tüm gelişim 

alanlarını kapsamalıdır. Özelllikle okul öncesi çağındaki çocuklarımız için  siz velilerimize 

birkaç noktayı paylaşmayı uygun görmekteyiz. 

 Okul döneminde kurulmuş olan düzenin yaz tatilinde de devam ettirilmesine özen 

göstermek, 

 Sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla özellikle de akranlarıyla 

zaman geçirebileceği fırsatlar sunmak, 

 Güneş ışığı ve açık havadan faydalanmasını sağlamak,fiziksel aktivitelerle enerjlerini 

doğru şekilde boşaltmalarını sağlamak, 

 Küçük kas gelişimini destekleyici etkinliklere günlük yaşamda mutlaka yer vermek( 

hamur oynamak, kesme-koparma-yapıştırma faaliyetleri ile birlikte resim 

çizme,boyama vb. yapmak) 

 Dikkat-hafıza-yorumlama-ilişkilendirme-sınıflama işlemleri yapmak 

 Sene içinde öğrendikleri ve edindikleri kazanımlar ile paralel tekrar çalışmaları 

yapmak, bu anlamda farklı çalışma kaynaklarından yararlanmak, 

 Bireysel görüşmelerde ve sizlere verilen gelişim raporlarında belirtilen desteklenmesi 

önerilen alanlara ağırlık vermek, 

 İmkanlar doğrultusunda çocuğunuzun yetenekleri ve ilgi alanlarını besleyecek 

deneyimleri sunmaya çalışmak, 

 Kitap okumaya mutlaka zaman ayırmak,yaratıcı okumalar (okunan hikayenin adını 

buldurma,sonunu veya kahramanlarını değiştirme,hikaye içinden açık veya kapalı uçlu 

sorular sorma) ve yorumlamalarla çocuklarımızın düşünce becerilerinin gelişimine 



katkıda bulunmak, 

  Yaş ve gelişim düzeyine uygun rutine bağlanan sorumluluklar vererek göreve 

başlama-sürdürme ve tamamlamasında yönlendirici olmak ve kontrolünü sağlamak. 

 

Tüm çocuklarımıza ve siz velilerimize mutlu ve verimli bir yaz tatili dileriz. 

           

        Aylin ALTINTOPUZ 

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

 

 

 

 

 


