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Çocukların heyecan ve sabırsızlıkla bekledikleri  yaz tatilinin gelmesiyle birlikte birkaç 

noktayı sizlerle birlikte hatırlamadan önce ikinci dönemde çocuklarımızla birlikte 

yürüttüğümüz  çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

  

 2.Dönem Boyunca Neler Yapıldı? 

Öğrenciler ve velilerimiz ile bireysel görüşmelere devam edilmiş  arkadaşları ve öğretmenleri 

ile olan sosyal ilişkileri,belirledikleri veya belirleyecekleri hedefler ve akademik alandaki, 

performansları hakkında konuşulmuştur. 

 Sınıftaki durumlarının yanı sıra okul içinde, bahçede,yemekhanede ve farklı derslerde doğal 

gözlem yapılmıştır. 

İlkokullarda birinci dönem sonu mektubunda belirtildiği üzere sosyal beceri eğitimini 

kapsayan  belli temalar üzerinde ilerleme sağlanmıştır.Bunlar; 

 Sorumluluk sınıf içi etkinliği ve içselleştirici oyunlar, 

 Duyguları Tanıma-Ayırt Etme-Farkına Varmaya yönelik  etkinlikler,  

 Duygu Yönetimi – Öfke Kontrolü-  

 Problem Çözme  

 Oto kontrol çalışmalarına ağırlık verilmiştir.Etkinlikler yabancı kaynaklardan 

uyarlanarak hazırlanmıştır. 

 Olumlu davranışları ve otokontrolü destekleyen “Bucket Filler” (olumlu 

davranış puanı toplama ve serbest kıyafet ödülü) uygulamasına devam 

edilmiştir. 

  3. ve 4. Sınıflara yönelik;öğrencilerin bütünsel gelişimlerini değerlendiren ORBİS (Okul 

Rehberlik Bilgi İşletim Sistemi) uygulaması değerlendirmeleri (ekte uygulmamayı 

tamamlamış olan  öğrencimize ait değerlendirme raporunu bulabilirsiniz) 

 Bilsem(Bilim ve Sanat Merkezi) ve Abaka  yönlendirmeleri 

Öğrencilerimizin ikinci dönemde yoğun bir program dahilinde olduklarından tema 

çalışmalarını bölmemek adına daha önceki mektupta uygulamayı öngördüğümüz 

bireysel dikkat değerlendirme çalışma kağıdı uygulanamamış,öğrencilerimizin bilişsel 

olarak daha rahat olacakları bir sonraki dönemde yapılması uygun görülmüştür. 

   

Karneler alındıktan sonra tatile çocuğunuz ile birlikte sona eren eğitim-öğretim dönemini  -

sadece aldıkları notlarla değil- gelişim düzeyleri ile paralel olması gereken sorumluluklarını 



   
                                                                                                                  
 

ne ölçüde yerine getirdikleri ve sarf ettikleri çabayı değerlendirmekle başlayabilirsiniz. Bu 

değerlendirmeye ayıracağınız zaman diliminde uygun ve yapıcı bir yaklaşım sergilemeniz 

çocuğunuzun sağlıklı bir öz eleştiri yapabilmesi ve gerçekçi hedefler koyabilmesinde çok 

önemlidir. Tekrara ve öğrenmeye yönelik hiçbir düzenlemenin olmadığı bir tatil, 

öğrenilenlerin unutulmasına neden olduğu gibi bir sonraki sene okula döndüğünde uyum 

sürecinde öğrencinin sorun yaşamasına da neden olabilir.  

  

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

alanlarını kapsamalıdır.  

 

           Bu bültenimizde bilişsel gelişimi desteklemek  için yapılabilecek etkinliklerden 

örnekler paylaşmak istemekteyiz; 

  

  -  Kitap veya metinler okumak, kitap günlüğü tutarak okuduklarını 

anlama,yorumlama ve fikir üretme yönünde egzersizler yapmak, arkadaşlarıyla kitap alış -

verişinde bulunmak 

  

  - Yaratıcı yazılar yazmak, günlük tutmak 

  

  - Bulmacalar ve su doku çözmek, dikkat ve hafıza egzersizleri içeren 

etkinliklerden yararlanmak 

  

  - Masa oyunları (memory, yap-boz, scrabble vs.) oynamak 

  

  - Tatil boyunca gittiği, gördüğü şehir içi, yurt içi veya yurt dışı yerleri 

fotoğraflayıp bir albüm oluşturmak,  

   - Gezerken gördüğü veya uyguladığı şeyleri derslerde öğrendikleri ile 

ilişkilendirmek,  

   - Çekilen fotoğrafların altına açıklayıcı notlar yazmak,  

             -Kendini doğru ifade etme konusunda evde, arkadaşları arasında ve diğer 

ortamlarda fırsatları değerlendirmek,  

  - İmkan varsa yaz okullarından,günü birlik atölye çalışmalarına katılım 

sağlamak. 

  - Yazılı ve görsel basından bilimsel haberleri takip etmek,  

   - Doğa ve teknoloji belgesellerini izlemek,  

   - Herhangi bir test kitabından yıl içindeki konulara paralel soruları çözmek,  

   - Yaz tatilindeki gün sayısı, tatil esnasında kat edilen yol/benzin, yüzme hızı, 

bilgisayar başında geçirilen zaman vb. gibi ayrıntıları not etmek ve istatistik çıkarmak,  

  - Geçtiğimiz yılın derslerinde eksik olan konuları tespit etmek ,  



   
                                                                                                                  
 

 

ÖNÜMÜZDEKİ YILA HAZIR OLABİLMEK İÇİN BU YIL ÖĞRENLENLERİN EKSİKSİZ 

OLMASI GEREKMEKTEDİR. 

 

EKSİK KONULAR NASIL TESPİT EDİLEBİLİR? 

  1. Zorlanılan konular nelerdir? 

  2. Bu konuları öğrenmek için neler yapılabilir? 

  3. Bu konularla ilgili ders notu, kitap, çalışma kâğıdı vs. tam mı? 

  

  Eksikler belirlendikten sonra ders defterlerinden konu başlığı bulunmalı; önce 

tanım ve basit örnekler kavranmalı; daha sonra konu ile ilgili çalışma yaprakları baştan sona 

çözülmeli. Çocuğunuzun eksik olduğunu düşündüğünüz her konu için bu uygulamayı 

yapmasına destek olun. Böylece yeni öğretim yılın da kendisinden daha emin olarak derslere 

katıldığını göreceksiniz.  

 Bu dönemi de çocuklarımız adına verimli geçirdiğimize inanıyor, hepinize 

mutlu bir yaz tatili diliyoruz. 

                

            Aylin ALTINTOPUZ 

       Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

  

  

  

  

 

  


