
Ev ödevleri, öğrencilerin okul içindeki çalıĢmaların-

dan elde ettikleri bilgi ve becerileri geliĢtirebilmeleri 

için öğretmenler tarafından verilen okul dıĢı etkinlik-

ler olarak tanımlanabilir.  

Öğrenciler ev ödevlerini yaparken yeni malzemeler 

ve bilgilerle yeni deneyimler edinirler. Bu deneyimler 

ise; öğrencilerin yetenek, ilgi ve bilgilerinin farkına 

varmalarına, geliĢtirmelerine, eksik yönlerini görüp 

tamamlamalarına, düzenli ders çalıĢma alıĢkanlığı 

kazanmalarına, ezbercilikten uzak, araĢtırmaya dayalı bir çalıĢma biçimi oluĢturma-

larına, yaratıcılıklarını artırmaya yaramaktadır. Dolayısıyla ödev yapmanın iyi notlar 

almak gibi yakın; baĢarılı, sorumluluk sahibi, yaratıcı, araĢtırmacı yetiĢkinler olma-

ya destek olmak gibi uzun vadeli faydaları vardır. 

Çocuklar okula baĢladıkları dönemlerde ödev yapmakta problem yasayabilirler. 

Çünkü bu onlar için yeni bir görevdir. Ödevlerini nasıl yapacaklarını, bilgiye nasıl 

ulaĢacaklarını bilemeyebilirler. Okuldan geldikten sonra bir de ödevle uğraĢmak 

sıkıcı gelebilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarına nasıl ders yapacaklarını öğrenme-

leri konusunda yardım etmeleri faydalıdır.  

Ancak yardım etmek çocukları yorulduğunda onların yerine  ödevini yapmak değil-
dir.  
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Ödev Yapma ve Ders Çalışma 

Alışkanlığı 

Sevgili Anne ve Babalar, 

İlköğretimin ilk kademesinde kazanılacak alışkanlıklar eğitim ve öğ-

retim sürecinde kalıcı davranışlar haline dönüşecektir. Bu dönemde 

verilen ev ödevleri, çocukların sorumluluk duygularını, öz disiplinleri-

ni ve baş edebilme becerileri geliştirebilmeleri açısından önemlidir.  

 

Bültenimizin sizlere yardımcı olması dileğiyle… 

Derleyen Bianka MAMİGONYAN 



Ödevin aile tarafından yapılması çocukta;  

 Güvensizlik, yapamama duygusunun oluĢmasına 
 Saklama çabasına bağlı olarak yalan söyleme 

davranıĢının oluĢmasına, 
 Kendi görev ve sorumluluklarını baĢkasına yükle-

mesine, 
 AraĢtırma becerilerinin geliĢmemesine neden 

olur.  
 

Ailenin temel görevi çocuğa, ödevi nasıl yapması ge-

rektiği konusunda bilgilendirmek, bilgiye nasıl ulaĢaca-

ğını öğrenmesini sağlamak ve bunları kendi yapabile-

cek hale gelene kadar yardımcı olmaktır.  

Anne-babalar çocuk bunları öğrendikçe aĢamalı olarak 

ödev yapma sorumluluğunu çocuğa bırakmalı ve anla-

madığı, zorlandığı ve ne yapacağını bilemediği durum-

larda ona yardıma hazır olduğu mesajını vermelidir. 

Ev ödevleri, öncelikle okulda öğrenilen bilgi ve yaĢantıların kalıcılığını sağlamak veya bu 

bilgi ve yaĢantıları geniĢletmek amacıyla verilmektedir. Öğretmenler ödev verirken öğ-

rencilerin tekrar etmelerini ve uygulamalarını, bir sonraki günün dersine hazır olmalarını, 

zaman planlaması yapmalarını, kütüphane ve ansiklopediler gibi kaynakların nasıl kulla-

nılacaklarını öğrenmelerini, sorumluluk duygusunu geliĢtirmelerini ve zamanla çocukla-

SAYFA 2 

Ödev yaparken hangi yaĢta nasıl destek verilmelidir? 

Ödevin Faydası Nedir? 

5-8 yaş arasında; çocuğun ödevi olup olmadığı mutlaka kontrol 
edilmeli, ödevin hangi saatler arasında yapılması gerektiği anla-
tılmalıdır. Ġlk sorular beraber yapılıp, yeterince anladığından 
emin olunmalıdır. Çocuk gayretinden dolayı takdir edilmelidir. 

8-11 yaş arasında; çocuğun ödevini yapabileceği uygun çalıĢ-
ma ortamı oluĢturulmalıdır. Sadece ödevini yapıp yapmadığı 
kontrol edilmeli, verimli ders çalıĢma alıĢkanlığı konusunda des-
teklenmelidir. Çocuk mutlaka gayretinden dolayı takdir edilmeli-
dir. 

11 yaşından sonra ise; çocuk kendi baĢına ders çalıĢabilmeli-

dir. Eğer çalıĢma konusunda güçlük çektiği bir durum varsa des-

tek verilmelidir. 

“Bütün çocukların 
ödev konusundaki 

ihtiyaçlarının 
farklı olduğunu, 

çocuğa ev 
ödevlerinde 

yardım etmenin, 

onun yerine ödevi 
yapmak veya 

ödevi onunla 
yapmak 

olmadığını 

unutmayın.”  

Ö D EV YAPMA VE D ER S Ç AL IŞMA AL IŞK AN L IĞI  
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Ödev öğrencinin sorumluluğunun bir parçası olarak düĢünüldüğünde, kendimize Ģu so-
ruyu sormalıyız: ―ġimdiye kadar çocuğumuza uygun sorumluluklar verdik mi?‖ Eğer ço-
cuğunuza daha önce yaĢına ve geliĢimine uygun sorumluluklar vermediyseniz, ödev 
yapma ve ders çalıĢma konusunda bazı zorluklarla karĢılaĢmanız mümkündür.    

Çocuğa küçük yaĢtan itibaren yaĢına, yeteneğine uygun görevler vererek güven duy-
gusunun pekiĢtirilmesine çalıĢılmalıdır. Örneğin; okul öncesi döneminde kendi baĢına 
yemeğini yemeye baĢlayan, kendi yatağında uyuma alıĢkanlığı yerleĢen bir çocukta 
okula baĢladığında verilen ödevi alıp evde yapma sorumluluğu da kolayca geliĢecektir.  

Anne – babalar çocuğun zamanını verimli değerlendirmesini, etkili bir Ģekilde ders ça-
lıĢmasını, ödev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmesini  ve okulda baĢarılı 
olmasını istiyorlarsa çocuklarına iyi bir ―model‖ olmalıdırlar. Bu nedenle anne babalara 
çocuğun ders çalıĢma alıĢkanlığını kazanmasında önemli görevler düĢmektedir.  

 

Ödev konusunda yapabilecekleriniz söyle sıralanabilir 

 

 Çocuğun ödevlerini yapabileceği fiziki mekanı hazırlayın. Bu çocuğa ait bağımsız 
bir oda olabileceği gibi, ders çalıĢma köĢesi de olabi-
lir. 

 Ev ödevi için her gün düzenli ―ödev saati‖ hazırlayın. 

 Okuldan eve geldiğinde, bir saat kadar dinlenme ve 
kahvaltıya zaman ayırın. Bunun 10 dakikasını, birlikte 
sohbet ederek geçirmeye çalıĢın. 

 Zamanında tamamlanan ödevin ardından, birlikte 
yapmaktan hoĢlandığınız ortak bir faaliyeti gerçekleĢ-
tirin (film izlemek gibi). 

 Ödevle ilgili size yöneltilen soruları yanıtlayın. 

 Eğer çocuk ödevin tümünü yapmakta zorlanıyorsa, o zaman ödevi küçük parçala-
ra ayırın. 

 Belirli bir saate kadar ödevin bitirilmesi konusunda çocukla görüĢ birliğine varın. 
Ġstisnalar dıĢında çocuğu, zaman sınırlamasına sadık kalması için uyarın. 

 Ders çalıĢması konusunda ona baskı yapmayın. Önemli olan, çocuğun ders çalı-
Ģırken keyif alabilmesi, desteğinizle yapabileceğinin en iyisini ortaya koyabilmesi-
dir. 

 Anne baba olarak, ders çalıĢırken çocuğa teĢvik edici bir yaklaĢım içinde olmanız 
çok önemlidir. 

SAYFA 3 

Öğrencilerin Ders ÇalıĢma AlıĢkanlığı Kazanmalarında 
Anne—Babalara DüĢen Görevler 

rın  olumlu alıĢkanlık ve davranıĢlar geliĢtirmelerini amaçlamaktadırlar.  
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Սիրելի Ծնողներ, 

Նախակրթութեան մէջ ձեռք բերուած ամէն տեսակ վարմունք կամ 

վարժութիւն, ամբողջ ուսման շրջանին պիտի վերածուի մնայուն 

վարժութիւններու: 

 

 Տան սերտողութիւնները, ուսուցիչներու կողմէ տրուած դասէ դուրս 

գործունէութիւններ են, որոնք  դասի պահերուն ստացուած գիտելիքները 

կ'ամրապնդեն: 

 Աշակերտներ տան պարտականութիւնները սերտելու ընթացքին կը 

ստանան նոր գիտելիքներ ու փորձառութիւններ:  Ձեռք բերուած բոլոր այս  

աշխատութիւնները մէջտեղ յայտնի կ'ընէ աշակերտին տաղանդը, կը շահեցնէ 

կանոնաւոր դաս սերտելու վարժութիւնը, կը հեռացնէ  նաեւ գոց սորվելու 

վարժութիւնը ու աշակերտը կը մղէ պրպտելու: 

Տղաքը երբ դպրոց երթալ կը սկսին, կրնան սերտողութեան մէջ 

նեղութիւններ ունենալ, որովհետեւ այս իրենց համար նորութիւն մըն է: Կրնան 

դժուարանալ պարտականութիւնը ընելու եւ գիտելիքի հասնելու մէջ: Դպրոցէն 

վերադարձին տան պարտականութեան հետ զբաղիլ նեղացուցիչ կրնայ գալ: Այս 

տեսակէտէ ծնողները պէտք է օգնեն իրենց զաւակներուն: Բայց, օգնել չի 

նշանակեր տղուն պարտականութիւնները ընել: Եթէ պարտականութիւնները 

ծնողը ընէ,  տղան չ'ունենար ինքն իր գործ մը ընելու ինքնավստահութիւնը, 

կ'ըսէ, թէ ինքը ըրած է, բայց  սուտ կը խօսի, միշտ ուրիշէն կը սպասէ եւ չի 

զարգանար պրպտելու, գտնելու ու գործելու  յատկութիւնները: 

Ծնողներուն գլխաւոր պարտականութիւնն է՝ ճամբայ ցոյց տալ միայն ու 

հսկել: Տղաքը մինչեւ որ ասոնք առանձին կերպով ընելու վարժութիւնը ստանան 

պէտք է օգնել իրենց: 

Տղաքը քանի վարժուին այս ժամանակաշրջանին, այլեւս պէտք է 

պատասխանատուութիւնը մասամբ տղոց ձգել եւ եթէ տղաքը դժուարանան,  

իրենց պէտք է զգացնել թէ ծնողները իրենց քովն են:  

5 – 8 տարեխումբի աշակերտներ -  տղուն տան պարտականութիւնները 

անպայման պէտք է  քննուին, պէտք է իրեն բացատրուի թէ 

պարտականութիւնները ե՞րբ պէտք  է ընեն:  

8 – 11 տարեխումբի աշակերտներ -  պէտք է աշխատութեան  յարմար միջավայր 

մը տրամադրուի տղուն: Տղուն միայն պարտականութիւննը պէտք է քննուի, 

պէտք է քաջալերուի ու գնահատուի: 

Իսկ 11 տարեկանէն ետք –  տղան պէտք է առանձին կերպով դաս սերտէ: Եթէ 

սերտելու պահուն դժուարութիւն քաշէ, նեցուկ պէտք է ըլլալ իրեն: 

ԴԱՍ ՍԵՐՏԵԼՈՒ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ 


