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TATİL OYUNU 

 

Oyuncu sayısı: En az 2 kişi ile oynanır. 

Gerekli Malzemeler: Bir adet zar, kişi sayısı kadar piyon 

 

YÖNERGE: 

Tüm oyuncular zar atar ve en büyük sayıyı atan kişi oyuna başlar. İlk başlayan oyuncu 

tekrar zar atar ve attığı zar sayısı kadar ‘Başla’ noktasından başlayarak ilerler.  Geldiği 

kutucuktaki yönergeyi yapar ve diğer oyuncu zarını atar. Attığı zar sayısı kadar ilerler ve 

geldiği kutucuktaki yönergeyi yapar. Oyunun sonuna ilk varan oyunu kazanır.  

Not: Oyuncular ortak karar alıp oyunu zorlaştırmak ya da farklılaştırmak için yeni kurallar 

ekleyebilirler. 

İyi eğlenceler… 

Değerli velimiz, öğrencilerimizin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapmaları ve 

öncelikle dinlenmiş olarak yeni döneme başlamalarını çok önemli buluyoruz. Bu konuda 

sizlere bazı önerilerde bulunmak istiyoruz. 

 

TATİL ÖNERİLERİ  

 

• Tatilin ilk günlerinde çocuğunuzun da fikrini alarak bir plan oluşturun. 

• Aile büyüklerinizi ziyaret etmeye çalışın; nesiller arası aktarım ve aile büyükleri ile 

bağ kurmak için zaman ayırın. 

• Önlemlerimizin arttığı bu dönemde maske takmak özellikle çocukların sağlığını 

olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple tatili verimli kullanıp maskesiz doğa yürüyüşleri 

yapıp spor, sanat etkinliklere katılın. 

• Özellikle ön ergenlik döneminde çocukların aileleri ile anne-çocuk, baba-çocuk 

zamanları yaratmaları önemlidir. Birlikte vakit geçirmek için aktiviteler yaratın. 

• Özellikle yemek saatleri tüm ailenin bir arada olması ‘tam olma’ hissini çocuğa 

tattıracaktır. Masa başı toplantılar yapıp evin kuralları ile ilgili konuşup çocuğunuzun  
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kural değişikliği önerilerinde bulunmasını isteyin. Böylece ailede bir birey olduğunu 

hissedecektir.  

• Kitap okumak için her gün belli bir zaman ayırın. Kitaplar hakkında sohbet edin. 

• Yaşına uygun sorumlulukları yerine getirmesi konusunda teşvik edin. 

• Onu dinlemeye ve ona da kendinizden bahsetmeye zaman ayırın. 

• Tatil süresince teknolojik aletlerin kullanımı konusunda hem çocuğunuz hem de 

kendiniz için sınırlarınız olsun. Zararlı içeriklerden çocuğunuzu mutlaka koruyun. 

• Keyifli vakit geçirin; gülümseyin. 

• Eğer çocuğun derslerle ilgili sorunları varsa bunu vurgulamak ve eleştirmek yerine bir 

süre için onun bu sıkıntıdan uzaklaşmasını sağlayacak şekilde ve anne-baba- çocuk 

ilişkisinin kalitesini artırmaya dönük olarak birlikte zaman geçirmeye çalışmak 

gerekmektedir. 

• Ara tatil döneminde siz çalışıyor olabilirsiniz ve çocuğunuzla geçireceğiniz zamanlar 

kısıtlı olabilir ancak sürenin uzunluğu değil geçirdiğiniz zamanın duygu yoğunluğu ve 

çocuğunuzun sizinle olan paylaşımı daha kıymetlidir. 

•  Bu dönemde  ödevlerin yapılması ve derslerin tekrar edilmesi derslerden uzak 

kalmaması için yeterli olacaktır. 

                      

 

  İYİ TATİLLER DİLERİZ. 

 

 




