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 Karneler alındı. Tatil başlıyor. Tüm çocuklar için heyecan dolu bir yaz başladı demektir. Koca 
bir sene boyunca ders çalışan ve sınavlara giren çocuklarımız için en güzel dinlenme zamanıdır 
yaz tatilleri. Şimdi her biri gezmek, görmek, eğlenmek, biraz da denizin ve güneşin tadını 
çıkarmak için can atıyor.

Yaz tatili, çalışan anne ve babaların çocuklarıyla daha çok vakit geçirmelerini sağlayacaktır. Aynı 
zamanda ebeveynler bu tatili çocuklarını destekleyebilecekleri bir zaman haline getirmelidir. 
Tatil, alınan düşük notları düzeltmek ve sınava girecek öğrenciler için bir ön hazırlık yapmak adına 
verimli geçirilmesi gereken bir zaman dilimidir.

Şimdi tüm bu süreçte neler yapabileceğimize bir göz atalım:

• KARNE BAŞARISINI DEĞERLENDİRME

Güzel karneleri ödüllendirme adına ebeveynlerin hassas ve ölçülü olmaları gerekir. Ödül, kişiden 
kişiye değişebilen bir kavramıdır. 

Karne hediyesi, genellikle dönem başından itibaren evlerde konuşulmaya başlanır. “Ders 
notlarının hepsi 5 gelsin, sana o oyuncağı alacağım.”, “Takdir alırsan o istediğin hediyeyi 
alacağım.” ya da hiç onaylamadığımız ve karşılaştırmaya dayanan “Arkadaşını geçersen sana 
istediğin çantayı alacağım.” gibi cümleler ne yazık ki kullanılır. Örneklerden anlaşıldığı üzere 
hepsi maddi içerikli, genellikle çocuğu motive etmek için sunulurken aslında bir yandan da 
sorumluluk duygusunun gelişimini olum-suz etkileyen söylemlerdir. 

Öğrencilerden beklenen davranışlarla ilgili çocuklara bilgi verilmelidir. Çocuk, ondan beklenen 
davranışları bir kazanç elde etmek için değil, sorumluluklarının bilincinde olduğu için yerine 
getirmelidir. Maalesef son yıllarda çocuklara verilen ödüller, genellikle değeri maddi olan 
ödüllerdir. Bu da çocukların duygusal dünyalarının fakirleşmesine, materyalist ve memnuniyetsiz 
insanlar olmalarına yol açabilir. Bu konuyla ilgili size önerimiz maddi değeri olan ödüller yerine 
duygusal değeri yüksek ödüller tercih etmenizdir.

• ZAYIF KARNE

Zayıf notların altında yatan sebepleri araştırma ve gerekli konularda çocuklara destek sunma 
görevi anne ve babalara aittir. Gerekli desteği sunmayan ve görevini yerine getirmeyen ailelerin 
hoşlanmadıkları bir karne gördüklerinde kendilerine de pay çıkarmaları gerekir.

TATİL BÜLTENİ • TATİLDE DERS ÇALIŞMA

En verimli tatil şu şekilde geçirilir, diye kesin bir hüküm konulamaz. Çünkü bu konuda bireysel 
farklılıklar mutlaka olacaktır. Bu nedenle her öğrenci, ders çalışma konusunda tatili verimli 
kılabilmek için kendi durumuna uygun bir çalışma stratejisi seçilmelidir.  
Günün, haftanın ve tatilin sonunda ulaşılması düşünülen yeni hede�er belirlenmelidir. Bu 
hede�er öğrencinin çalışma isteğini kamçılayacak nitelikte olmalıdır. Gerçekleşmesi imkânsız 
hede�er, belli bir süre sonra öğrencinin ümidinin kırılmasına ve çalışma isteğinin azalmasına 
neden olabilir. Bu dönem içinde uygulanabilecek 4 temel strateji vardır. Her öğrenci bu stratejiler 
arasından kendisi için en doğru olanı belirleyip uygulamalıdır. Söz konusu bu 4 temel strateji 
şunlardır:
1. Konu Tekrarı Yapmak: İnsan öğrendiklerinin % 75’ini bir haftada, % 66’sını bir günde, % 54’ünü 
de bir saat içerisinde unutur. Unutmayı önlemenin en iyi yolu, yapılan tekrarlardır. Özellikle 
geçmiş konulardan fazla hatası olan öğrenciler genel tekrara ağırlık vermelidir.

2. Eksik Kalan Konuları Tamamlamak: Konu eksiği fazla olan ve konuları sınava kadar 
yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya 
ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme, verimli sonuçlar doğurmadığı gibi 
yeni bilgilerin de tam öğrenilmesini engeller.

3. Çalışıldığı Halde Zayıf Hissedilen Derslere ya da Konulara Yoğunlaşmak: Öğrenci çalıştığı halde 
herhangi bir ders ya da konuda kendini eksik hissediyorsa önceliği kendini zayıf hissettiği bu 
konuları tekrar etmek olmalıdır. Örneğin matematikten fazla eksiği olan bir öğrenci tatil 
döneminde bu derse daha çok zaman ayırarak eksiklerini gidermelidir.

4. Yeni Konulara Çalışmak: Tüm derslere dair herhangi bir konuda eksiği olmayan ve çalıştığı 
konulardan çok az soru kaçıran öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

TATİLDE EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRMEK İÇİN ÖNERİLEN ETKİNLİKLER

CAMPWOLFTRACK

8-16 Yaş Gençlik Kampları

Bu kampların amacı, 8-16 yaş aralığındaki 
gençlerimize doğa sevgisini ve bilincini kendi 
kültürümüzle harmanlayarak anlatabilmektir. 
Hepimiz biliyoruz ki doğayı korumak, sadece 
�dan dikmekten ibaret değildir. Çocuklarımız 
doğayla ne kadar iç içe olurlarsa onu o kadar çok 
sever ve korurlar. Doğayı anla-tırken kendi kişisel 
gelişimleri de çok önemlidir.  Campwolftrack, 
çocukları doğa ile birleştirmeyi amaçlayan bir 
kamp programıdır.

MSA-GENÇ GURME
Mutfak Tutkunuysanız Doğru Adres MSA!

12 yıllık tecrübesi, yenilenen mutfakları ve zengin 
workshop içerikleriyle MSA, Türkiye’nin ilk ve lider 
mutfak okuludur. Her bilgi düzeyindeki mutfak 
tutkununun vazgeçilmezi MSA workshopları, 
harikalar yaratmanız için sizlere çok çeşitli öneriler 
sunmaktadır.

GENÇ YAZARLAR ATÖLYESİ   
AKASYA KÜLTÜR SANAT     

                                                
 
Çocuk kitapları yazarları tarafından düzenlenen atölye, kitap okumayı ve yazmayı seven 8-12 yaş 
arası çocuklar için tasarlandı. İçlerindeki hayal gücünü yazıya aktarmalarını, düşünme becerilerini 
geliştirmeyi amaçlayan çalışmada genç yazar adayları belirlenen temada mini bir hikâye 
yazacaklar.

Daha sonra yazdıkları hikâyeleri okuyup, kitaplarının kapaklarını tasarlayacaklar. Çocuk Atölyesi 
ve Akasya Kültür Sanat işbirliğiyle düzenlenen eğlenceli, renkli ve taptaze bilgilerin sunulacağı 
atölye çalışmasının çıktıları da genç atölye severlere verilecektir.  

SANATIN YAPI TAŞI OYUN
AKBANK SANAT

 
20.yüzyılın çığır açan ünlü sanatçısının olgunluk dönemine ait  ‘güneş, ay, yıldızlar, kuşlar’ 
temasına odaklandığımız atölyemizde, çocuklar, kendilerini müziğin ritmine bırakıp, bir yandan 
dans ederken bir yandan çizim yapacaklar.
Miniklerin eğlenerek ortaya çıkardığı Miro çizgilerine inanamayacaksınız. Sanatın yapı taşı 
karalama ile başlayan etkinliğimizde çocuklar, çok yönlü sanatçı Miro’nun çizgilerine eğlenceli bir 
yolla ulaşmış olacaklar. Miro’nun sa�ığın ve çocuksuluğun peşinden giden tarzı ve hayalci 
�gürleri çocuklardan büyük ilgi görüyor. Bir yetişkinin kullandığı çocuksu fırça darbeleri çocukları 
sanata yakınlaştırıyor ve onlara sanatı sevdiriyor.
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TATİLDE EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRMEK İÇİN ÖNERİLEN ETKİNLİKLER

CAMPWOLFTRACK

8-16 Yaş Gençlik Kampları

Bu kampların amacı, 8-16 yaş aralığındaki 
gençlerimize doğa sevgisini ve bilincini kendi 
kültürümüzle harmanlayarak anlatabilmektir. 
Hepimiz biliyoruz ki doğayı korumak, sadece 
�dan dikmekten ibaret değildir. Çocuklarımız 
doğayla ne kadar iç içe olurlarsa onu o kadar çok 
sever ve korurlar. Doğayı anla-tırken kendi kişisel 
gelişimleri de çok önemlidir.  Campwolftrack, 
çocukları doğa ile birleştirmeyi amaçlayan bir 
kamp programıdır.

MSA-GENÇ GURME
Mutfak Tutkunuysanız Doğru Adres MSA!

12 yıllık tecrübesi, yenilenen mutfakları ve zengin 
workshop içerikleriyle MSA, Türkiye’nin ilk ve lider 
mutfak okuludur. Her bilgi düzeyindeki mutfak 
tutkununun vazgeçilmezi MSA workshopları, 
harikalar yaratmanız için sizlere çok çeşitli öneriler 
sunmaktadır.

GENÇ YAZARLAR ATÖLYESİ   
AKASYA KÜLTÜR SANAT     

                                                
 
Çocuk kitapları yazarları tarafından düzenlenen atölye, kitap okumayı ve yazmayı seven 8-12 yaş 
arası çocuklar için tasarlandı. İçlerindeki hayal gücünü yazıya aktarmalarını, düşünme becerilerini 
geliştirmeyi amaçlayan çalışmada genç yazar adayları belirlenen temada mini bir hikâye 
yazacaklar.

Daha sonra yazdıkları hikâyeleri okuyup, kitaplarının kapaklarını tasarlayacaklar. Çocuk Atölyesi 
ve Akasya Kültür Sanat işbirliğiyle düzenlenen eğlenceli, renkli ve taptaze bilgilerin sunulacağı 
atölye çalışmasının çıktıları da genç atölye severlere verilecektir.  

SANATIN YAPI TAŞI OYUN
AKBANK SANAT

 
20.yüzyılın çığır açan ünlü sanatçısının olgunluk dönemine ait  ‘güneş, ay, yıldızlar, kuşlar’ 
temasına odaklandığımız atölyemizde, çocuklar, kendilerini müziğin ritmine bırakıp, bir yandan 
dans ederken bir yandan çizim yapacaklar.
Miniklerin eğlenerek ortaya çıkardığı Miro çizgilerine inanamayacaksınız. Sanatın yapı taşı 
karalama ile başlayan etkinliğimizde çocuklar, çok yönlü sanatçı Miro’nun çizgilerine eğlenceli bir 
yolla ulaşmış olacaklar. Miro’nun sa�ığın ve çocuksuluğun peşinden giden tarzı ve hayalci 
�gürleri çocuklardan büyük ilgi görüyor. Bir yetişkinin kullandığı çocuksu fırça darbeleri çocukları 
sanata yakınlaştırıyor ve onlara sanatı sevdiriyor.



 Karneler alındı. Tatil başlıyor. Tüm çocuklar için heyecan dolu bir yaz başladı demektir. Koca 
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Hafta içi                                                                     Hafta sonu

Tarih: 5 Temmuz 2018 Tarih: 14 Temmuz 2018

Süre: 1 saat Süre: 1 saat

Saat: 11.00 – 12.00 Saat: 14.00 – 15.00

Gün: Perşembe Gün: Cumartesi



FİLM ÖNERİLERİ   

 
İnanılmaz Aile 2 2018 Amerikan 3D bilgisayar animasyonlu süper 
kahraman �lmi, İnanılmaz Aile'nin devamı'dır. Pixar Animation 
Studios tarafından üretilmektedir ve Walt Disney Pictures 
tarafından piyasaya sunulacaktır. Vikipedi
Yayın tarihi: 14 Haziran 2018 (Brezilya)
Yönetmen: Brad Bird
Film müziğinin bestecisi: Michael Giacchino
Yapım şirketleri: Pixar, Walt Disney Pictures
Yapımcılar: John Lasseter, Nicole Paradis Grindle, John Walker

Jurassic World: Yıkılmış Krallık
Jurassic World: Fallen Kingdom
 9.2
Yönetmen: J.A. Bayona 
Oyuncular: Je� Goldblum, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt


