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YARIYIL TATİLİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ? 
 

Okula devam eden tüm öğrencilerimize “En çok neyi seviyorsunuz?” 
diye soracak olursak, şüphesiz “tatil” derler. Çoğu öğrenci tarafından 
içerisinde okul, ödev ya da sınav olmayan iki haftalık “boş zaman dilimi” 
olarak algılansa da; kişinin hem şimdiki hem de gelecek hayatının daha güzel 
olabilmesi için “boş zaman” dilimlerinin bile çok iyi değerlendirilmesi gerekir.  

 
Tatil dönemine giren öğrencilerimize ve velilerimize “Yarıyıl tatilini 

nasıl değerlendirmeliyiz?”, “Sömestr, sadece tatil ile geçirilecek bir zaman 
mı olmalı?”, “İkinci döneme hazırlık yapmalı mıyız?” ve “Karneleri nasıl 
yorumlamalıyız?” konularıyla ilgili olarak küçük hatırlatmalarda ve 
önerilerde bulunmak istiyoruz.  

 

 
 

ANNE VE BABALARA YARIYIL TATİLİ ÖNERİLERİ 
 

Anne baba olarak çocuğunuzu, önce sizin çocuğunuz olduğu için 
koşulsuz sevdiğinizi gösterin. Sevginizi akademik başarılarıyla 
koşullandırmayın. Okul konusunu bir kenara bırakın. Diğer yeteneklerini ve 
becerilerini ön plana çıkararak onla gurur duyduğunuz gösterin. Örneğin 
çocuğunuz çok iyi bir sporcudur; çok iyi yüzüyor olabilir. Aile ziyaretlerine 
gittiğinizde, misafirleriniz geldiğinde çocuğunuzun okul başarısı yerine, ne 
kadar iyi yüzdüğünden bahsedebilirsiniz.  

 
Eğer henüz çocuğunuzun bir yeteneğini keşfetmediyseniz, 

yeteneklerini keşfetmek için çeşitli hobi kurslarına gönderin. Bu hem 
çocuğun sosyalleşmesine, hem de öz güveninin yükselmesine yardımcı 
olacaktır.  
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Gelelim yarıyıl karnesine. İşte bütün bu söylediklerimizden sonra 
karne konusunda neler yapılması gerekir tahmin edebilirsiniz. Aslında 
karneyi anne babalar alır. Çocuğunuz karnesi kötüyse çocuğunuzu 
korkutmayın. Zaten utanarak karnesini size getiren çocuğu, birde siz 
aşağılarsanız başarısızlığı kabullenir ve derslerini düzeltmek için hiçbir çaba 
harcamaz. Bu nedenle çocuğunuz karnesini getirdiğinde ders notları düşük 
de olsa; ona sarılıp, onu öpün ve ne olursa olsun sizin küçük kızınız, biricik 
oğlunuz olduğunu hissettirin. Notları düşük olduğu dersleri gülümsemeyle 
anlatın ve “Artık ikinci dönem biraz daha fazla çalışarak düzeltirsin.” diyerek 
moral verin… “Ben sana güveniyorum ikinci dönem daha güzel olacak, daha 
başarılı olacaksın.” gibi sözlerle yüreklendirin ve inandığınızı gösterin. 

 
ÖĞRENCİLERİMİZE YARIYIL TATİLİ İÇİN ÖNERİLER 

 
PLAN YAPIN: Öncelikle kendinize bir tatil planı hazırlayın. Tatilde neler 
yapacaksınız bir düşünün. Neyi, ne zaman, ne kadar yapacaksınız? Planlayın 
ve tatilinizi sonuna kadar değerlendirin.  
 
DERSİ BIRAKMAYIN: İlk dönem okulda gördüğünüz konulardan eksiklerinizi 
belirleyip o konulara yoğunlaşın. Yoğunlaşın derken yoğun bir ders 
çalışmadan bahsetmiyoruz korkmayın. Sizi fazla sıkmayacak kadar az, fakat 
size faydası dokunacak kadar da çok. Bunu siz belirleyebilirsiniz.  
 
KİTAP OKUYUN: Kitap okumak anlama kabiliyetinizi, hayal gücünüzü, 
kültürel bilginizi, fikir yürütme becerilerinizi geliştirir. Aynı zamanda kitap 
okumak okuldaki başarınıza da olumlu etki edecektir. Bunlardan yoksun 
kalmayı kim ister ki?  
 
AİLENİZLE VAKİT GEÇİRİN: Tatilin, sizi eve kavuşturmasının yanında ailenizle 
çok güzel vakit geçirmenize ortam hazırladığını da unutmayın. Ailenizle 
sinemaya, tiyatroya, müzeye veya başka bir faaliyete gidebilirsiniz. Annenize 
yardımcı olabilir, babanızla birlikte oyun oynayabilirsiniz. Artık bunlar sizin 
hayal gücünüze kalmış.  
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SINIFLAR DÜZEYİNDE ÖNERİLER 
 

1. SINIF ÖGRENCİLERİNE TATİLDE NELER YAPTIRMALI?  
 

1- Düzeylerine uygun masal ve öyküler okumalarını sağlamak; 
  

a) Okuduğu öykü ya da masalın geçtiği yer ve zaman ile ilgili sorular 
sorarak yanıtlamasını isteyebiliriz.  
b) Okuduğu öykü ya da masalın kahramanlarının kimler olduğunu 
sorup yanıtlamasını isteyebiliriz.  
c) Bu kahramanların yaptıklarını beğenip beğenmediklerini 
sorabiliriz.  
d) “Kendisi okuduğu kahramanın yerinde olsa ne yapardı?” diye 
sorabiliriz.  
e) Okuduğu öykü ya da masaldan nasıl bir ders çıkardığını sorup, 
yanıtlamasını isteyebiliriz.  
 

2- Tatil süresince yaptıklarını ve yaşadıkları olayları her gün birer cümle 
ile yazmalarını sağlayabiliriz.  

 
2. SINIFLAR İÇİN TATİL ÖNERİLERİ  
 

1- Belirlenen programa göre her gün düzenli okumalı ve okuduğu ailece 
takip edilmelidir.  

 
2- Mümkün olduğu kadar kültürel etkinliklere (sinema, tiyatro, sergi, vb.) 

katılımı sağlanmalıdır.  
 
3-Evde görev ve sorumluluklar verilmeli, verilenlerin takipçisi olunmalıdır.  
 
4- Günlük basın, yayın organlarının çocuklara uygun olan bölümlerini 

okumaları veya izlemeleri sağlanmalı.  
 
5- Bir dönemin yorgunluğunu atacak şekilde iyi dinlenmesine dikkat 

edilmeli.  
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3. SINIFLAR İÇİN TATİL ÖNERİLERİ 

 

1- Aile ile uygun bir tatil planı yapıp, bu plana uygun hareket etmeli.  

 

2- Kitap okumalı, belirli saatlerde TV seyretmeli.  

 

3- Her gün bir fıkra öğrenip anlatmalı, bir atasözü ve deyim öğrenmeli.  

 

4- Gelenek göreneklerimizden düğün törenleri, bayram, hasta ziyaretleri 

hakkında bilgi toplayıp bazılarını uygulamalı.  

 

5- Evdeki çiçekler hakkında bilgi edinmeli ve bakımlarını yapmalı.  

 

6- Mahallesini gezmeli ve mahalledeki insanlar ile tanışmalı.  

 

7- Gece ve gündüz gökyüzünü inceleyip notlar almalı.  

 

4. SINIFLAR İÇİN TATİL ÖNERİLERİ  

 

1- Tatilde kitap okuyup özetini çıkarınız.  

 

2- Tüm derslerden işlenen ünitelerle ilgili konuları okuyup, testlerini 

çözünüz.  

 

3- Zamanı iyi planlayarak verimli değerlendiriniz. Zamanınızın bir kısmını 

seviyenize uygun kitap dergi vb. okumaya bir kısmını da dinlenmeye ve 

eğlenmeye ayırınız.  

 

4- Okuduklarınızı evde velileriniz ile paylaşınız. 

    İYİ TATİLLER… 
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