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Sevgili Velilerimiz,
Dünyaya kazandırmaya gayret gösterdiğimiz ve canımızdan çok sevdiğimiz, geleceğimizin
yapı taşları biricik çocuklarımız, çocuklarınızın okul heyecanı ve gayreti ile 2017-2018
eğitim-öğretim yılını geride bırakmak ve 3 aylık uzun bir tatile girmek üzereyiz…
Sene boyunca çok çalışmış öğrencilerimizin tatil en doğal hakkıdır. Bazen insanın ne kadar
büyüdüğünü ve ne verdiğini görmesi için arkasına yaslanıp, mola verip sonuçları izlemesi
gerekir. Çünkü eğitim tıpkı bir filizin yeşermesi gibidir. Öğretmen uygun toprak, iklim, su
gibi temel ihtiyaçlarını sağladıktan sonra sabırsızlıkla öğrencisinin yeşermesini bekler. Özel
Maltepe Gökyüzü PDR Servisi olarak toprağa ektiğimiz öğrencilerimizin çok güzel fideler
olarak büyüyeceğinden eminiz. Gözlerimizin önünde, topluma yararlı olacak birer birey olma
yolunda çok büyüdüler. Ve daha da büyümeye devam edecekler.
Tatiller aldığımız yolu görmemiz ve değerlendirmemiz için hepimize sunulmuş birer
fırsattır. Dinlenirken nelerde yorulduğumuz, neleri aştığımızı ve neleri yapmaya devam
etmemizi planlamamız gerekir. Aslında her bir durak yeni kararlar almamız ve yolumuza nasıl
devam etmemiz gerektiğini düşünmemiz içindir. Ve çocuklarımız eğitim isimli bu yolculukta
daha çok ilerleyecekler. Şuan ki durakları
onlar için yolun başı… Eksikleri olan
öğrenciler için tatil eşsiz bir nimet. Bu
öğrencilerimiz iyi bir planlama ile
akademik hayatında gelecek sene için iyi
bir yer bulabilirler. Sadece eksiği olan
öğrenciler değil bütün çocuklarımız tatili
kitabı defteri bir kenara atmak olarak
yanlış bir değerlendirmeye sahip olabilir.
Sene boyunca pek çok alandan belirli bir
performans sergileyen öğrencilerimiz bilgilerinin devamlılığı, kısa süreli hafızanın uzun süreli
hafızaya dönüştürülmesi ve körelmemesi adına bir çalışma planı yapması gerekmektedir.
Özellikle ağustos ayında geçmiş senenin tekrarına önem verilmesi öğrencimiz için oldukça
yararlı olacaktır.
Tatilini plansız ve uğraşsız geçiren birçok öğrenci yeni eğitim dönemine adapte olurken
zorlanacağı gibi akranlarının gerisinde kalacaktır. Öğrencilerin tatil anlayışı sadece tabletle
oynamak, televizyon izlemek ya da bilgisayarla vakit geçirmekten ibaret olmamalıdır. Bu
durum fizyolojik olarak tembelliğe alıştırır. Tatillerde genel amaç öğrencinin bu süreyi en
etkili şekilde kullanmasını sağlamaktır.
Tatile çıkmadan önce PDR servisi olarak önerimiz ailelerin çocuklarını tanıyıp bu tatilde
nelere ihtiyacını olacağını kestirip kendi planları ile orta yol bulmalarıdır. Özellikle alınan
karnenin telafisi olabileceği ve her çocuğun uygun koşullar sağlandığında öğrenebileceği
unutulmamalıdır. Onedio isimli bir sosyal platformun İstanbul’da yaşayan ailelerin çocuklar
ile birlikte gidebileceği 11 yer isimli gönderisinden kesitler siz değerli velilerimizin yaz tatili
planlamasında katkıda bulunmak isteriz:

1. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne giderek, hem kendi çocukluğunuzda
oynadığınız oyuncakları, hem de geçmişteki oyuncakları çocuklarınıza
tanıtmak.
İstanbul Oyuncak Müzesi 23 Nisan 2005 yılında
şair/yazar Sunay Akın tarafından kurulmuştur.
1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en
gözde örneklerinin sergilendiği müze tarihi bir
köşkte
konumlanmıştır.
İstanbul
Oyuncak
Müzesi’nin en önemli özelliklerinden birisi de
aileyi bütün üyeleri ile kucaklamasıdır. Müze bu
özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği
ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekandır. Dede/nine, baba/anne ve torun bir
zaman makinasında çocukluklarına doğru yola çıkarken, birbirlerine kendi dönemlerini
anlatmanın keyfini çıkartırlar. Oyuncak müzesinin koridorları ‘’Bundan bende
vardı!’’ cümlesi ile başlayan ve çocukluk hatıralarının anlatıldığı sesler ile çınlamaktadır.

2. Bir su altı akvaryumuna gidip, çocuklarınızın deniz canlılarını
tanımalarını ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak.
İstanbul’da birden fazla örneği bulunan akvaryumlar
çocuğunuzun içinde yaşadığı ekosistemi tanımasını sağlarken
aynı zamanda canlılar ile ilgili ufkunu genişletecektir. Ayrıca
bütün çocuklar akvaryumda keyifli vakit geçirmektedir.

3. Kültürümüzdeki önemli yerlerin maketlerini görmek için miniatürk’e
gitmek.
‘Büyük Ülkenin Küçük Bir Modeli’ sloganıyla yola çıkan Miniatürk Türkiye’nin Vitrini
oldu. Miniatürk’te, binlerce tarihi eser arasından,
bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve
Osmanlı coğrafyasından seçilen 62 eser İstanbul’dan, 59
eser Anadolu’dan ve 13 eser bugün Türkiye sınırları
dışında kalan Osmanlı coğrafyasından olmak üzere 134
mimari eserin, 1/25 oranına küçültülmüş minyatür
modellerine yer verildi. Miniatürk, Türkiye ve Türk kültürü ile sınırlanmayan, Anadolu’yu
Anadolu yapan tüm değerlerle birlikte, yakın coğrafyadaki bütün bir yaşanmışlığın izlerini
taşıyor Altın Boynuz’a. 3000 yıl öncesine dek uzanarak, barış ve hoşgörünün, adaletin
hüküm sürdüğü uygarlıkların bıraktığı izler bir araya getiriliyor. Bir yanda kervansaraylar,
külliyeler, medreseler, köprüler, garlar, iskeleler, kaleler, surlar, türbeler, camiler,
kiliseler, sinagoglar, saraylar, yalılar, dikilitaşlar, anıtlar, heykeller…

4. Çocuklarınızın, hem çeşit çeşit uçurtmaları görebileceği hem kendi
uçurtmalarını yapabilecekleri yer olan; Uçurtma Müzesini ziyaret etmek.
1986 yılından itibaren Mehmet Naci Aköz
tarafından toplanan ve bugün itibariyle (Eylül
2017) 6 kıta, 33 ülkeden toplam 2500’den fazla
ürünlük (Uçurtma, yayınlar, malzemeler ve
çeşitli objelerden oluşan) koleksiyonuyla,
ülkemizin ilk ve tek, dünyanın ise 18 uçurtma
müzesinden biri olan Üsküdar Belediyesi
Mehmet
Naci
Aköz
uçurtma
müzesi
ziyaretçilerini beklemektedir.

5. Lunaparka giderek hem kendi çocukluğunuzu
yâd etmek hem de çocuklarınızla birlikte
unutulmayacak anlar yaşamak.
Atlı karınca, salıncak, gondol, dönme dolap derken günün
nasıl geçtiğini anlamazsınız.

6. Havanın güzel olduğu bir günde Adalar’a gidip
dondurma yemek, faytona binmek ve
çocuğunuzla beraber vapur sefası çekmek.
Çocuğunuzla vakit geçirirken bir yandan da İstanbul’un
başka bir yüzünü göstermiş olursunuz.

7. Polonezköy’e gidip mis gibi havada
bisiklet sürmek, doğayı keşfetmek acıkınca
da hep birlikte lezzetli mi lezzetli sucuk
ekmek yemek.
Tabi ki illa Polenezköy olması gerekmez. Ailece
bunların yapılabileceği daha birçok alan var.

8. İstanbul’un Karadeniz kıyısına yakın
yerlerinde, doğanın içinde bulunan at
çiftliklerinde at sürmek.
Şuan bir terapi metodu olarak kullanılan at binme, öfke
kontrolünden strese kadar pek çok alanda iyi gelecektir.

9. Birçok farklı konseptte ve sahnede sergilenen
çocuk tiyatrolarına gidip çocuğunuza tiyatro
sevgisi aşılamak.
Çocukla geçirilen vakte kalite katan şey alınan verimdir.
Çocuğunuz ile birlikte gidilecek her tiyatro farklı bir
bakış açısı katacaktır. Tiyatrodan başka ne insana insanı bu kadar iyi anlatabilir.

10. Beraber katılabileceğiniz müzik
kurslarında enstrüman öğrenip
müzik yapmak.
Bir enstrüman çalmanın bireye ortalama
artı 15 zeka puanı kattığı yapılan
çalışmalarda saptanmıştır. Müziğin hem
bilişsel hem de motor becerileri
gerektirmesi çocuğunuzu geliştirecektir. Tüm bunların yanında müzik duygulara hitap
eder. Ve bireye duygu kontrolü kazandırır.

11.Kidzania’da bir gün büyük olmak.
KidZania’da küçük eller büyük işler başarıyor.
Çocuklar hep birlikte hem doya doya eğleniyor
hem de yepyeni şeyler öğreniyor. KidZania, 4 -14
yaş arasındaki çocukların birbirinden eğlenceli 65
aktivite alanında hem motor becerilerini hem de
fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirecek 100’den
fazla mesleği deneyimlediği, seçim yapma
özgürlüğünü elde ettiği, yaratıcılığını kullandığı, oynadığı ve ürettiği 8.000 m²’lik
Çocuklar Ülkesi'dir!

Yaz tatili için aktivite seçerken dikkat edilmesi gerekenler:
 Karne, gündemde uzun süre kalmamalı; Zayıf karnesi olan çocukların aileleri karne
için yapıcı ve objektif değerlendirmeler yaptıktan sonra çocuğa sevgi ve güven
vermelidir. Özellikle çocukların başka çocuklar ile kıyaslanmasından kaçınılmalıdır.
İyi bir karneye sahip olan çocuklara da özverili çalışması için teşekkür edilmelidir.
 İnternetin esiri olunmamalı; Yaz tatilini internetin esiri olmaktan kurtarmak
gerekmektedir. Eğer anne babalar çocukları için iyi plan yapamazlarsa çocuklar tüm
yazı televizyon, internet başında geçirecektir. Bu da çocukların zihinsel, fiziksel
gelişimini engelleyecek aynı zamanda da bazı problemlere zemin oluşturacaktır.
 Dil okulu kursları değerlendirilmeli: Çocukların dil okuluna gitmesi onlara çok
yönlülük kazandıracaktır. Ayrıca bu kurslar öğrencilere zamanı etkin kullanması ve
yazın planlı geçmesi için de fayda sağlayacaktır.
 Yaz tatili için kitap listesi oluşturulmalı: Öğrencilerin düzeyine ve zevklerine uygun
bir kitap listesi oluşturularak bu kitapları okuması teşvik edilmelidir. Mümkünse
ailecek kitapçılara, kütüphanelere gidilerek okuma teşvik edilmelidir. Hatta
mümkünse aile okuma saatleri ile birlikte kitap okumak özendirilmelidir.
 Aile ilişkileri güçlendirilmeli; Uzun yaz tatili akrabalar ile ilişkilerin güçlenmesine
de katkı sağlayabilir. Akrabalar ziyaret edilerek çocukların aile ruhunu anlaması ayrıca
birlik ve beraberliğin önemini keşfetmesi sağlanabilir.
 Geziler yapılmalı; Farklı şehirler ya da ülkelere gitme imkanı olmayan aileler kendi
şehirlerinde bulunan tarihi ve kültürel gezilerle çocuklarının zihinlerini canlı
tutabilirler.
 Spor, müzik ya da resim kurslarına gidilmeli; Özellikle yaz kursları öğrencilere
bilmedikleri bir alandaki yetenekleri keşfetmesine fırsat sağlayacak, ayrıca estetik
duyguların gelişimine de yardımcı olacaktır. Bunun için müzik, resim gibi beceri
kursları değerlendirilebilir.
 Mesleki deneyim yaşanmalı; Yaşına, ilgi alanı ve yeteneklerine uygun kısa süreli
çalışma öğrencilere sorumluluk alma, zorlukları öğrenme açısından katkı
sağlayacaktır. Ayrıca küçük bir harçlık da alabileceği bu deneyim para kazanmanın
önemini gösterecektir.

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu PDR Servisi iyi tatiller diler.

