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ÖDEV SORUMLULUĞU İÇIN YAPILMASI GEREKENLER 
(Her yaşta aynı tekniği uygulayabilirsiniz ) 

                    Öğretmenimiz  yavaş yavaş ödev vermeye başladığında, aile bireyi ile
(eş,anneanne,dayı  vb.)  konuyu  konuşup  aile  toplantısında  nelere  dikkat  etmek  gerektiğini
önceden  belirleyin:  

   Toplantıda, ödev konusunun önemli olduğunu sezdiren ama çocuğu  endişelendirmeyen bir
konuşma  ile  giriş  yapabilirsiniz.  Örneğin:  "Biliyorsun  öğretmenin  evde  yapılmak  üzere
ödevler vermeye başladı. Biz annenle konuştuk, ödevlerin hangi zamanlarda yapılacağı ile
ilgili  senin  fikrini  almak  istedik.  Sen  hangi  zamanlarda  ödev  yapmak  için  daha  rahat
olacaksan  o  zamanları  belirlemek  ister  misin?"  gibi  bir  konuşma  ile  başlayabilirsiniz.
Cümlelerinizi  "ister  misin,  ne  dersin"  gibi  cümlelerle  bitirirseniz  emr-i  vaki  yapmamış
olursunuz, çocuk daha istekli katılır. Mesela çocuk birşey önerdiğinde "Hmm, şöyle yapalım o
zaman" yerine, "hmm şöyle yapmak ister misin o zaman" gibi cümleler kullanın, son sözü
çocuk  söylesin.  Kendiyle  ilgili  kararı  kendi  kabul  etsin  ve  sorumluluk  duygusu  gelişsin.

  Aile toplantısında kendi fikir ve önerilerinizi çocuğa kabul ettirmek değil, gerçekten çocuğu
dinlemek ve onun fikrini önemsemek konusunda eşinizle birlikte samimi olun.. Bizler zaten
fikirlerimizi  çocuğa  kabul  ettirmeye  çalışma  konusunda  eksik  değiliz,  çocukları
"duyma/dinleme"  konusunda  eksiğiz.  Çocuklar  kendilerine  söz  verilirse,  yetişkinler  kadar
olgun  bir  şekilde  kendileriyle  ilgili  kararlar  alabilir  ve  uygulayabilirler.

  Çocuğun size güven duyması ve istekli olması için ilk önce onun sözlerini ve isteklerini
dinleyin. Ve kabul edin. Mesela okuldan gelince şu zamana kadar ödev yapmak istemiyorum
dediyse,  "O  zamana  kadar  dinlenmek  istiyorsun"  diyin  ve  çocuğu  anladığınızı  gösterin.

   Çocuğun  söylediklerinde  sizin  programınıza  uymayan  noktalar  varsa,  çocuğun  tüm
söyledikleri  bittikten  sonra söyleyin.  Senin isteklerinde benim planlarıma uymayan şunlar
şunlar var. Örneğin "Akşam yemeğinden önceki telaşlı anımda, senin ödevlerinle ilgilenmek
benim  için  zor  olur."  gibi.  Bunlarla  ilgili  ne  yapabiliriz  diye  sorabilisiniz.  

   Çocuğun  ödev  programını  onun  isteğiyle  belirledikten  sonra,  ödev  zamanlarıyle  ilgili
sorumluluğu  çocuğa  bırakın.  Ödevin  saatini  hatırlatmak,  "hadi  artık  vakit  geçiyor"  gibi
yönergeler   vermeyin . Başlarda unutsa bile bırakın çocuğunuz ödevini kendi düşünmeyi
öğrensin.  Rahatsız  olduğunuz  noktalar  varsa  da,  bir  sonraki  aile  toplantısında  dile
getirebilirsiniz. Örneğin; "Ödev saatini hatırlamadığında sana ben hatırlatmak istemiyorum,
bu  konuda  ne  yapabiliriz  ya  da  bir  hatırlatıcı  işaret  belirlemek  ister  misin"  gibi.  

ÖDEV  YAPILIRKEN  
1-Okulöncesi için verilen ödevler çocuğun dikkat,algı ve elbecerisini destekleyecek nitelikle
ve  15  dakikayı  geçmeyecek  şekilde  hazırlanmıştır.  
2-1. sınıf çocuğu en fazla yarım saat dikkatini verebilirmiş ve ödev yapabilirmiş.  En fazla
yarım saat, herkes için standart bir süre değil bu. Kimisi için 10 dk. kimisi için 15. Çocuğunuz
henüz oyun çocuğu. Bunu her zaman özellikle aile toplantısında hatırda bulundurun. Ödev
zamanlarını  2-3  parçaya  ayırabilirsiniz.



3. Ödev  yaparken  dikkat  ve  konsantrasyonun  kesilmemesine  özen  gösterin(  Tv,Ipad  vb  )
.Okulla ilgili konular için eve gelince mutlak bir sohbet saati oluşturarak sizin ve onun günü
ile ilgili konuşmaya özen gösterin.Ama  sessiz ve birşey anlatmayan çocuklar, ödev yaparken
rahatlama ihtiyacı duyabilirler Çocuğa "hadi şimdi ödevini bitir de sonra konuşuruz bunları"
gibi  rahatlamasını   engellemeden dinlemeli  ve konuşması  ve gününü anlatması  için  fırsat
verilmelidir.gerekiyor.

4.  Çocuğun  ödevinde  çok  fazla  aşırı  yol  gösterici  ve  yönlendirici  olmayın.  Yazmakta
zorlandığı bir harf için, şöyle yap elini böyle kaldır kalemi böyle tut gibi emirler yağdırmayın.
Bu gibi emirler ödevi çocuk için eğlenceli olmaktan çıkarır ve başaramıyorum duygusu verir.
Çocuk tekrar tekrar yazarak öğrenir. Harfi bir kere gösterin. Eğlenceli hale getirmek için harfi
bir hayvana benzetebilir, ya da oyun gibiymiş gibi gösterebilirsiniz. Gerisini çocuğa bırakın.

5.  Çocuklar ödev yaparken  ailenin çay içmek, TV izlemek, bilgisayar oyunu oynamak gibi
çocuğa  daha  cazip  gelen  eğlencelerle  meşgul   olmaması  gerekir.
 Yani çocuğun ders yaptığı dilimde, ev halkı da birşeyler okuma gibi şeylerle meşgul olur.
Kitap  dergi  okuyabilir,  gazete  karıştırabilirsiniz.  Hatta  gazetede  bulmaca  çözebilirsiniz.
Önemli olan ekranı olan TV ve bilgisayar gibi elektirikli aletlerle değil de, kağıtla muhatap
olmanız.  Bu  uygulamanın  çok  faydası  görülebilir.  Sadece  akşamları  okumak  için  ilgi
alanınızla ilgili bir dergiye abone olabilirsiniz. Dizi saatine denk geliyorsa bile, dizilerinizi
sonradan  internetten  izleyebilirsiniz..

Lütfen  okuduklarınız  doğrultusunda,  yazının  başlığındaki  "Çocuğunuza   Ders  Çalıştırma,
Ödev Yaptırma" cümlesini "Çocuğa sen ders çalıştırma, sen ödev yaptırma" şeklinde anlayın.
Çocuğun  kendisinin  yapmayı  öğrenmesi  için  birlik  olun,  ortam  oluşturun.

Ödev  yaptırmayı  biz  üstlenirsek,  sürekli  peşinde  koşturmak  zorunda  kalacağımızı
unutmayalım


