Değerli Velimiz,
Çocuklarımız eğitim- öğretim hayatlarında geride bıraktıkları bir dönemin ardından güzel bir tatili
hak ettiler. Öğrencilerimiz karnelerini almadan ve tatile çıkmadan önce sizler için hazırlamış
olduğumuz “Karne ve Çocuk” konulu bültenimizi bilginize sunar, keyifli okumalar dileriz…
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

-KARNE VE ÇOCUKEğitim öğretim dönemleri sağlıklı bir şekilde tamamlandıktan sonra
öğrencilerin genel akademik durumu ve yetenek alanlarının
değerlendirilmesi amacıyla veli ve öğrencilere verilen belge “karne”
dir.
Karne dönemleri bizlerinde geçmiş yaşantılarının ve
deneyimlerinin vermiş olduğu tecrübe ile zorlu bir süreç olarak
karşımıza çıkabilir. Zaman zaman da yetişkinlerin çocukları hakkında
yaşamış oldukları haklı endişeler karne dönemlerinin öğrenci ve
ebeveyn için sancılı geçmesine olanak sağlamaktadır. Yaşanılan bu
endişe durumlarında, çocuklarımızdan beklediğimiz başarı en temel ihtiyacımızdır. Fakat
karnede beklenen başarı tablosu sergilenemediği zamanlarda da
yıkıcı bir etki yaşamak yerine yapıcı yönleriyle ele alınıp,
çocuklarımızla bir sonraki adımda hedefe yükselmek için
yapılabilecekler noktasında fikir birliğinde bulunmak belki de en
doğru yöntem olacaktır. Karne değerlendirilmesi yapılırken
çocuğun sahip olduğu ilgi ve yetenek alanları göz önünde
bulundurulmalı, akademik olarak da başarı gösterdiği derslere
vurgu yapılıp, takdir edilmelidir.
Negatif eleştiri ve başka öğrenciler ile kıyaslama ile başlayan bir karne değerlendirilmesi,
öğrenciyi bir sonraki adımda cesaretlendirmek noktasında olumsuz bir etki yaratacağı gözden
kaçırılmamalıdır. Ortaya koyulan başarı takdir edildikçe çoğalarak artacaktır.
Zaman zaman ebeveynler öğrencinin karne başarısını kendileri üzerine veya üçüncü kişiler
üzerinden değerlendirebilmektedirler. Unutulmamalıdır ki karnede yer alan tüm
değerlendirmeler öğrenci sorumluluğundadır. Öğrenci her durum ve koşulda ailesi tarafından
koşulsuz sevilip, kabul edildiğini aynı zamanda da destekleyici bir tutum içinde olduğunu
hissetmesidir. Sevginin ölçütünün not olmadığı çocuğa en içten şekilde hissettirilmelidir.

Öğrencilerimize ve sizlere sağlıklı ve mutlu bir yarıyıl tatili diliyor, 5 Şubat Pazartesi günü 2.
Dönemin okunacak ilk İstiklal Marşı ile tekrar birlikte olmayı arzu ediyoruz.
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DIŞARIDA YAPILABİLECEK ETKİNLİK ÖNERİLERİ
Alaaddin’in Sihirli Lambası
Ne

: 2017 Şehir Tiyatroları - Çocuk Oyunları

Nerede

: Haldun Taner Sahnesi - Kadıköy

Ne Zaman

: 28 Ocak, 4 Şubat 2017

Bir Kümes Hikayesi
Ne

: 2017 Şehir Tiyatroları - Çocuk Oyunları

Nerede

: Üsküdar Musahipzade Celãl Sahnesi

Ne Zaman

: 21 Ocak, 28 Ocak, 4 Şubat 2017

Define Adası
Ne

: 2017 Şehir Tiyatroları - Çocuk Oyunları

Nerede

: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Ne Zaman

: 25 Ocak, 1 Şubat 2017

Sanat Sofrası
Ne

: İstanbul Modern - Hafta Sonu Aile ve Çocuk Atölyeleri

Nerede

: İstanbul Modern

Ne Zaman

: 28 Ocak, Saat: 13.00-14.00

Cam Ocağı Çocuk Atölyeleri
Ne

: Cam Ocağı Vakfı - Cam Ocağı Çocuk Atölyeleri

Nerede

: Öğümce Köyü, Beykoz

Ne Zaman

: Her Pazar Saat, 10.00/13.00

info@camocagi.org
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(0216) 433 36 93 -

Gölgelerin Gücü Adına! (7-12 yaş grubu)
Ne

: Pera Eğitim Pera Çocuk Atölyeleri

Nerede

: Pera Müzesi

Ne Zaman

: 30 Ocak, Saat: 14.00

O Ne Surat (4-6 yaş grubu)
Ne

: Pera Eğitim Pera Çocuk Atölyeleri

Nerede

: Pera Müzesi

Ne Zaman

: 30 Ocak, Saat: 11.00

KidZania
Ne

: KidZania İstanbul Aktiviteleri

Nerede

: Akasya Acıbadem Güney Girişi

Ne Zaman

: Pazartesi hariç haftanın diğer günleri, 0850 200 54 39

Balerin Prensesler
Ne

: Uniq Tiyatro Etkinlikleri

Nerede

: UNIQ Hall, İstanbul

Ne Zaman

: 28 Ocak, Saat: 14.00

Robocar Poli
Ne

: Sahne Şovu

Nerede

: Trump Avm

Ne Zaman

: 20-28 Ocak, Saat 12.00/14.00/16.00/18.00
0212 348 78 67
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Anadolu Ateşi “Kıvılcım” Çocuk Grubu
Ne

: Sahne Şovu

Nerede

: TİM Show Centre

Ne Zaman

: 20 Ocak, Saat 15.30

Çizmeli Kedi Müzikali
Ne

: Müzikal

Nerede

: Glass Room, Uniq İstanbul

Ne Zaman

: 25 Ocak, 1 Şubat Saat 15.00

EV ETKİNLİKLERİ
Yaprak Yüzler: Çocuklarınızla birlikte bahçeden toplayabileceğiniz çeşitli
türlerdeki yapraklar ve bitkilerle hem eğlenceli yüz resimleri oluşturabilir,
hem de mikroskopla veya büyüteçle topladığınız bitrkileri birlikte
inceleyerek keyifli zaman geçirebilirsiniz.
Evde Parmak Boyası Yapımı: Çocuklarımız kendi parmak boyalarını yaparak ev içinde özgürce
resim yapabilirler. Parmak boyası malzemeleri: Mısır nişastası, kaplar,
kaynamış su, soğuk su, gıda boyası. 1 bardak mısır nişastası ile 1 bardak soğuk
su yoğun bir kıvam alıncaya kadar karıştırılıp üzerine yavaş yavaş kaynamış su
ilave edilir. Bu karışım kaplara bölünüp her kap için farklı renk gıda boyaları
ile parmak boyamızın son şeklini verebiliriz.
Kendi Yemek Tarifi Kitabınızı Oluşturma: Çocuklarımızla yaptığımız pastalar, kekler hep bizim
kurallarımıza göre yapıldı bugüne kadar. Tatilde ise onların hayal güçleri, damak zevkleri ile birer
pasta, kek yapmaya ve sonrasında da kendi yemek kitabınıza bu eşsiz tarifi yazmaya ne dersiniz?
Belki yapılan yemek pek lezzetli olmayacak ama birlikte geçireceğiniz eğlenceli vakit, hoş
sohbetiniz ve yıllar sonra hem size hem de çocuğuna bırakabileceğiniz güzel bir ürün olarak bu
yemek kitabı evinizin rafında yerini alacak.
Zihinden Tahmin Oyunu: Oyunculardan biri zihinden bir eşya, hayvan veya sizlerin belirleyeceği
kategoride bir nesne tutar. Diğer oyuncuda çeşitli sorularla bilgi alarak tutulan nesneyi tahmin
etmeye çalışır. Bu etkinlik çocuğun zihninde canlandırma, boyut olarak tasarıda bulunan nesneyi
anlatmasını, ifade ediş biçiminin gelişimini desteklemektedir.
Unutmamalıyız ki evde veya dışarıda çocuğumuzla her yaptığımız aktivite veya birlikte
geçirdiğimiz zaman aralıklarında kuvvetli iletişimin ve karşılıklı paylaşımın sağlanması öncelikli
olandır. Ne yaptığımız değil, yaptığımız şeyden ne kadar keyif alıp, kaliteli zaman geçirdiğimiz
önemlidir.
İyi Tatilleri Dileriz,
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi
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