
 

Rehberlik Postası 

 

 
 

Yaz Tatilinde Hem Eğlensinler Hem de Öğrensinler  
 

Değerli Anne-Babalar, 

 

Herkes yoğun bir okul temposunun ardından güzel bir yaz tatilini hak ettiğini düşünüyor. Ancak 

“güzel bir tatil” algısı herkes için farklı anlamlar içerebilir. Öğrenciler her istediklerini yapabileceklerini, 

istedikleri saatte kalkıp yatabileceklerini hayal ederken, anne-babalar sakin ve ödev stresinden uzak 

akşam saatleri hayal edebilir. Öğretmenler ise öğrencilerinin bilgilerini unutmadığı ve kendilerini 

geliştirdikleri bir yaz tatilinin hayalini kurarlar hiç kuşkusuz. Aslında ideal olan tüm bunları birlikte 

yapabilmektir. Haziran bültenimizde sizlerle, çocuklarınızın keyifli bir yaz tatili geçirmesine yönelik 

önerilerimizi paylaşacağız.  

 

İyi tatiller diliyoruz. 

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

Keyifli Bir Yaz Tatili için Neler Yapabilirsiniz? 

 Karnenin ardından anne-baba ve çocuğun genel olarak okul sürecini değerlendirdikleri bir sohbet 

son derece yararlı olacaktır. Bu sohbette ebeveynler çocuklarının yıl boyunca en çok nelerden 

keyif aldığını, en çok nelerde zorluk yaşadığını öğrenmeye çalışarak, kendi gözlemlerini de sakin 

ve yapıcı bir şekilde paylaşabilirler. Bu paylaşımda öncelikle çocuğun olumlu yönleri, sonrasında 

da iyileştirilmesi gereken alanlar üzerinde konuşulabilir. Son olarak gelecek yıl için küçük hedefler 

belirlenerek, yıl boyunca çocuğun gösterdiği çabaya bir kez daha vurgu yapılabilir.  

 

 Sohbetin ikinci aşamasında yaz tatili beklentilerinin paylaşılması gerekir. Bu nedenle önce anne-

baba yaz tatilinde birlikte olabilecekleri günler varsa tatil planlarını bir kez daha ifade edebilir. 

Küçük yaştaki çocuklar için anne-babanın yıllık izinleri takvimden işaretlenerek görselleştirilebilir. 

Daha sonra henüz kararlaştırılmadıysa yaz okulu vb. etkinlikler kararlaştırılabilir. Ardından tatilde 

öğrencinin yapmak istedikleri ve yapması gerekenler belirlenebilir. Bunu yaparken bazı 

etkinliklere makul sınırlar koymak uygun olacaktır (Bilgisayar için günde 2 saat gibi). 

 

 Yaz tatilinde uyku saatlerinde esneklik olabilir ancak bunun yaş ve büyüme süreci ile paralellik 

göstermesi gerekir. Genellikle tatil süresince yaşanan uyku düzeninin aşır bozulması durumunun 

okullar açıldığında okul motivasyonunu olumsuz etkilediği unutulmamalıdır. 

 

 Yaz tatili, öğrencilerin yeni deneyimler kazandıkları, farklı spor dallarını denedikleri, hobiler 

edindikleri bir dönem olması açısından da çok değerlidir. Yaz okulları ve tatil kampları bu konuda 

ailelere yardımcı olacak niteliktedir.  

 

 Yaz boyunca ihmal edilmemesi gereken en önemli faaliyet kuşkusuz kitap okumadır. Tatilin 

başından sonuna kadar, öğrencinin kendi seçeceği bir zamanda ve ailesi ile belirleyeceği minimum 

miktarda kitap okumaya vakit ayırması, okuma alışkanlığı ve hızını koruma adına çok önemlidir. 

Ancak yapılan araştırmalar yaz tatillerinde öğrenme kayıplarının daha çok matematik üzerine 

olduğunu göstermektedir. Uzmanlar bunun nedenini günlük yaşantı ve ev ortamında fazla pratik 

yapma olanağının olmamasına bağlamaktadır. Öğrencinin okula yönelik akademik tekrarları 

genellikle tatilin ikinci yarısına bırakması daha doğru olacaktır. Bu durum hem öğrencinin 

motivasyonunu arttıracak hem de unutmasını azaltacaktır. 



 

Yaz Tatilinde Çocuğunuzla Birlikte Gidebileceğiniz Yerler  

Son olarak biz de sizlere tatilde İstanbul çevresinde keyifle vakit geçirebileceğiniz, stresten uzak 

olumlu bir hava içinde aile bireylerinin mevcut bağlarının güçlenmesini sağlayacak ve öğrencilerimizin 

eğlenerek öğrenebilecekleri deneyim fırsatlarını paylaşmak istedik.  

 

 Forestanbul: İstanbul’un en büyük açık alan macera ve etkinlik parkı olarak tanıtılan park, doğa 

ile uyum içerisinde spor yapma, eğlenme ve dinlenme fırsatı sunuyor. Aktiviteler 13 yaş altı ve 

13 yaş üstü olarak farklılık gösteriyor. 

İletişim: 444 58 67 

www.forestanbul.com 

 

 Legoland Discovery Centre: Temmuz 2015 tarihinde kapılarını açmayı planlayan merkez bilet 

satışlarına başladı bile... Legoland Bayrampaşa Forum İstanbul bünyesinde yer alacak ve 

pazartesi-pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında  ziyaret edilebilecek. 

İletişim: 0212 640 20 15 

www.legolanddiscoverycentre.com 

 

 Jurassic Land: Bayrampaşa Forum İstanbul  bünyesinde, Avrupa’nın en büyük dinozor temalı 

eğlence  ve eğitim parkı olarak hizmet veriyor. 

İletişim: 0 212 640 80 88 

www.jurassicland.com.tr 

 

 Uçurtma Müzesi: Çocukluğumuzun vazgeçilmezi olan uçurtmayı çocuklarımızla paylaşmak üzere 

kurulan müze, çocuklara kendi uçurtmalarını yapma fırsatı da sunuyor. Ancak atölye çalışmaları 

için önceden aramak gerekiyor. 

İletişim: 0216 553 23 37 

www.ucurtmadunyasi.com 

 

 Düştepe Oyun Müzesi: Sunay Akın küratörlüğünde Türkiye’nin ilk oyun müzesi olarak Ataşehir 

Mimar Sinan Parkı’nda açılan 60.000 metrekarelik park alanı içindeki müze, her gün 08.00-20.00 

saatleri arasında ücretsiz ziyaretçi kabul ediyor. 

 

 İstanbul Modern Sanat Müzesi: Müzenin haziran ayı sonuna kadar planlanan çocuk atölyelerini 

web sitesinden inceleyebilirsiniz. Temmuz ve ağustos programını ise yine internetten takip 

edebilirsiniz. 

İletişim: 0212 334 73 41 

www.istanbulmodern.org/tr/egitim 

 

 Rahmi Koç Müzesi: Herkes için eğitici ve keyifli vakit geçirmenin mümkün olduğu müzede, hafta 

sonu eğitim atölyeleri ile 3-14 yaş arası çocuklara eğlenirken öğrenme imkânı sunuluyor. Atölye 

biletlerini Biletix’den temin etmek mümkün… 

İletişim: 0212 369 66 00 

www.rmk-museum.org.tr 

 

 İstanbul Kelebek Çiftliği: Her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açık olan çiftlik için son giriş 

kapanıştan bir saat öncedir. Birçok kelebek ve çiçek türünü görebileceğiniz çiftlikte, çimler 

üzerinde oturup açık havanın tadını çıkarma şansınız da var. 

İletişim için: 0216 319 52 53 

www.istanbulkelebek.com 

 

 Faruk Yalçın Zoo: İstanbul’a çok yakın bir noktada pek çok vahşi hayvanı görme imkânı 

bulabilirsiniz. 

İletişim için: 0262 653 66 66  

www.farukyalcin.zoo.com 

 

 İstanbul Akvaryum: Florya’da bulunan İstanbul Akvaryum, hafta içi ve hafta sonu 10.00-20.00 

saatleri arasında  hizmet veriyor.  

İletişim için: 444 97 44 

www.istanbulakvaryum.com 

 

 İstanbul Sea Life Akvaryum: Avrupa’nın en geniş köpekbalığı koleksiyonunu bünyesinde 

barındırıyor. Her gün 10.00-20.00 saatleri arasında açık, ancak saat 19.00’a kadar giriş yapılıyor. 

http://www.forestanbul.com/
http://www.legolanddiscoverycentre.com/
http://www.jurassicland.com.tr/
http://www.ucurtmadunyasi.com/
http://www.istanbulmodern.org/tr/egitim
http://www.rmk-museum.org.tr/
http://www.istanbulkelebek.com/
http://www.farukyalcin.zoo.com/
http://www.istanbulakvaryum.com/


İletişim için: 0212 640 20 15 

www.visitsealife.com/istanbul/ 

 

 Vialand: İstanbul’un en büyük tema parkı olan Vialand,  hafta içi ve hafta sonu 10.00-22.00 

saatleri arasında hizmet veriyor. İstanbul Eyüp’teki eğlence merkezi her yaş için eğlence sunuyor. 

İletişim için: 0850 210 85 63 

www.vialand.com.tr 
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