
 

 

REHBERLİK SERVİSİ  

KARNE VE YARIYIL   
TATİLİ 

 

SEVGİLİ ANNE VE BABALAR 

 
 

Çocuklarımıza doğru alışkanlıklar kazandırma-

nın yolu saatlerce nasihat etmekten değil, doğ-

ru örnek olmakta geçer. 

 

Onlarla konuşup dertleşmekten çekinmeyin. 

 

Onları televizyon ve bilgisayarın esiri haline 

getirmeyin. Bunlarla çok vakit kaybetmelerine 

müsaade etmeyin. 

 

Onları yetenekleri doğrultusunda bir hobi, bir 

alışkanlık (resim, müzik ,spor vb.) edinmeleri 

konusunda yönlendirin. 

 

Çocuklarla doğru iletişim kurmanın yolu her 

şeyden önce onları sevmekten geçer. Çocukları-

nızı koşulsuz, sırf sizin çocuğunuz olduğu için 

sevdiğinizi hissettirin.  

KURTULUŞ İHSAN 

KÜÇÜKARSLAN İLKOKULU  

      Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur, 
yalnız  bir şeye ihtiyacımız; çalışkan 
olmak! 
                    Mustafa Kemal ATATÜRK 



 

 

Karnenin çocuğun kişiliğinin nasıl bir insan olduğu-

nun değil, okul başarısının göstergesi olduğunu unut-

mayın.  

 

Karnesindeki başarılar için onu tebrik ve takdir 

edin ancak maddi ödüller vaat etmeyin. 

 

Karne notları çok iyiyse gereğinden fazla ilgi gös-

termeyin. Fazla onay, çocuktaki kaygıyı artırabilir.  

ANNE- BABA OLARAK KENDİMİZE SOR-

MAMIZ GEREKENLER: 

Çocuğun özgüvenini kazanması için yardımcı olduk 

mu, yoksa sürekli eleştirip azarladık mı? 

 

Sınavlardan düşük not aldığında sorunu beraber 

çözmeye çalıştık mı yoksa yargıladık mı? 

 

Çocuğa sağlıklı bir aile ortamı mı sunduk, yoksa tar-

tışma ve kavgaların olduğu, iletişimin olmadığı bir 

ortam mı sunduk? 

 

Dersleriyle ilgilenip ders çalışma alışkanlığı kazan-

dırdık mı, yoksa onun yerine derslerini biz mi yaptık? 

 

Çocukların en iyi öğrenmeyi nasihatle değil de model 

alarak yaptığını bilmemize rağmen yapmasını istediği-

miz davranışlarda ona model olabildik mi? 

 

Çocuğumuza uygun bir çalışma ortamı (çalışma odası, 

çalışması, sessiz bir ortam vb.) sağladık mı?  

TATİLİ  NASIL DEĞERLENDİRELİM? 
 

Öncelikle dinlenmeye, yorgunluk ve stres atmaya, 

hobilerimize vakit ayıralım. 

 

Çalışma eksikleriniz varsa tatilde bunları gidermek 

için güzel bir fırsattır. Özellikle birinci dönemden 

eksik kalan konulara zaman ayırıp, çalışalım. 

 

Öğrendiğimiz konuları tatilde günlük kısa süreler 

ayırarak tekrar edelim ki unutmayalım. 

 

Tatilde özellikle kitap okumaya daha fazla zaman 

ayıralım. Kitap okumanın hem düşünce gücümüzü ve 

hayal dünyamızı geliştirildiğini hem de sınavlarda so-

ruları daha iyi okuyup anlamamızı sağladığını hatırla-

yalım. 

 

Tatilde de beslenmemize dikkat edelim, öğün atla-

madan sağlıklı besinler tüketelim. 

 

Mevsim şartlarına göre giyinerek hasta olmamak 

için önlemler alalım. 

 

Uyku düzenimizin bozulmamasına, çok geç saatlere 

kadar uykusuz kalmamaya dikkat edelim. Okul açıldı-

ğında okul saatlerine göre uyanmakta zorlanmayalım. 

 

Sınavlara hazırlanan öğrenciler test çözme çalışma-

larına tatilde de devam etmelidirler. Çalışma sürekli 

olursa fayda sağlar. 

 

Okuma-yazma öğrenme aşamasındaki öğrenciler de 

öğrendiklerini unutmamaları için tatilde tekrar yap-

malıdırlar. 

Ömer USLU 

Okul Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı 

ÇOCUKLARIN KARNE KORKUSUNU 

YENMEK 

 
 Karne ile ilgili duygularınızı çocuğunuzun kişiliğini 

incitmeden ifade edin. Başarılı olabilmesi için her 

zaman arkasında olduğunuzu hissettirin. 

 

 Çocuğunuz suçlayıp yargılamayın. 

 

 Çocuğunuzun karnesine bakarak onunla ilgili kişilik 

analizi yapmayın. Ona “Tembel, salak, geri zekalı, 

senden adam olmaz.” gibi olumsuz cümle ve lakaplar 

kullanmayın. 

 

 Çocuğunuz aşağılamayın, bunu özellikle başkaları-

nın yanında yapmamaya gayret edin. Bu onun kendi-

ne olan güvenini zedeler. 

 

 Çocuğun kendi karnesi ile ilgili anlattıklarına önem 

verin. 

 

 Çocuğunuzun karnesi zayıf olabilir. Ona açık kapı 

bırakın, kendini affettirmesi için yol gösterin. 

 

 Karnesi zayıf diye çocuğunuza tatili zehir etme-

yin, dinlenme fırsatı verin. Ancak yeni dönemler 

neler yapabileceği konusunda plan yapmasına yar-

dımcı olabilirsiniz. 

 

 Çocuğunuzdan yapabileceklerinin üzerinde başarı 

beklerseniz bu durum onda kaygı yaratır. Ondan 

kendi kapasitesinin üzerinde başarı beklemeyin. 

 

 Çocuğunuzu komsunuzun veya akrabalarınızın ço-

cuklarıyla ve hatta kardeşleriyle kıyaslamayın.   Bu-

nun çocuğun kişiliğini olumsuz etkilediğini ve her 

çocuğun farklı olduğunu unutmayın. 


