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Velilerimizden sıklıkla duyduğum sorunlardan bir tanesi okuldan eve 

getirilen ödevlerin beraberinde sorunları, tartışmaları ve olumsuz 

tutum ve davranışları da getirmesidir. İşte biz de bu ayki sayımızda 

çocuklarımıza ödev yapma alışkanlığını nasıl kazandıracağımızı 

öğreneceğiz. Ancak unutulmamalıdır ki anne babalar çocuklarına bir 

alışkanlık kazandırmak istiyorlarsa bu konularla ilgili araştırma, 

seminer, kitap okuma vb şeyler yaparak becerilerini kazanmalıdırlar. 

Aksi takdirde burada yer alan bilgiler de pasif bir anne babanın işine 

pek de yaramayacaktır. 

Sevgilerle… 

Her çocuk ödev konusunda zaman zaman anne baba ile tartışır ama 

ödevler konusunda her zaman tartışma çıkıyorsa, o zaman bir şeyler 

yapmanızın tam zamanıdır. 

Çocuğu adına herşeyin en iyisini isteyen anne babalar olarak 

çocuğunuzun okulda da başarılı olmasını istersiniz. Başarısı için gerekli 

tedbirleri almış olabilir ve elinden gelenin fazlasını yapmaya da 

hazırsınızdır. İşte ödevler bu başarının elde edilmesinde önemli bir 

aşamadır. Peki, bu kadar önemli olduğu halde neden bir o kadar da 

sorun olurlar? Gelin anne babalardan sıklıkla duyduğum yakınmaları 

ve bunları nasıl çözeceğimizi birlikte inceleyelim. 

Kızıma/oğluma ödev yapması için yardım etmek istiyorum. Ancak ne 

zaman birlikte çalışmaya başlasak huysuzluk ediyor. 

Öncelikle çocuğunuzun ödevini yapmasına yardımcı olurken o an için 

sadece ödeviyle uğraştığınızı anlamasını sağlamanız gerekir. Ödev 

yapılırken daha önce ortaya çıkmış disiplin sorunlarını gündeme 

getirmek ve tartışmak ödev saatleri için uygun değildir. Ona, ödevi 

konusunda yardımcı olmak için yanında bulunduğunuzu ve birbirinize 
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olan olumsuz duygularınızı bir süre için bir kenara koymanız 

gerektiğini hissettirmeniz gerekir. 

Oğluma/kızıma ödevi olup 

olmadığını sorduğumda  

ödevi olmadığını söylüyor. 

Gerekçe olarak da okulda 

yapmasını gösteriyor. 

Böylesi bir durumda 

çocuğunuza ödevlerini eve 

getirmesini çünkü onları 

görmek istediğinizi söyleyin. 

Ona her akşam 

öğretmenlerinin verdiği 

ödevleri görmek istediğinizi 

ve kendisinin ne kadarını yapabildiğini görmek istediğinizi söyleyin. 

Kitaplarını ve defterlerini okulda bıraktığını ya da unuttuğunu 

söylerse, o zaman kitap ve defterlerini düzenli olarak her gün eve 

getirmesini isteyin. Ödevi olsun ya da olmasın bu şekilde hareket 

etmesi gerektiğini belirtin. Böylece kontrolünüzden kaçamayacağını 

kavrayacaktır. 

Kızım/oğlum ödevlerini özensiz yapıyor. Bu tür alışkanlıkları 

düzeltmenin bir yolu var mıdır? 

Çocuğunuz özensiz ödev yapıyorsa, 

1- Uygun bir çalışma ortamı yoktur. 

2- Yaptığı işi sevmiyor veya yeteri kadar güdülenmemiş olabilir. 

3- Ödevini yaparken acele ediyor ve sonuç olarak da özensiz ve eksik 

ödevler yapıyor olabilir.   
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Ciddi ve disiplinli bir şekilde uygulandığı taktirde bunu önlemenin bir 

yolu vardır: Zorunlu Ödev Yapma Saati. Zorunlu ödev yapma saati, 

planlanan bütün zamanın ödev ve okumak gibi akademik faaliyetlerle 

geçirilmesi demektir. Örneğin her akşam ödevler için belirli bir zaman 

dilimi ayırmışsanız, bu zaman aralığında öyle ya da böyle okul ile ilgili 

işlerle geçirilmelidir. Bu sayede çocuğunuz nedeni ne olursa olsun 

ödevlerini yapmaktan kaçamayacağını öğrenmiş olacaktır. 

Oğlumun/kızımın ödevlerini kendi başına yapmasını istiyorum. 

Ancak o benimle birlikte yapmak istiyor.  

Çocuğunuz ödevini yaparken ona yardımcı olmanızda mahsur yoktur. 

Ancak burada amaç çocuğun yerine ödevini yapmak değil, nasıl 

yapması gerektiği göstermek, bilgiye nasıl ulaşacağını öğrenmesini 

sağlamak ve bunları kendi yapabilecek hale gelene kadar yönlendirici 

olmaktır. Ödev süresince çocuğa ödevi konusunda hiç yardım 

etmemek ise çocuğun zorluklar karşısında desteksiz kalabileceği 

duygusunu uyandırabilir.  

Düzenli ödev yapmanın yararları: 

Tutarlı bir şekilde ödev yapan öğrenciler akademik olarak yapmayanlardan 

daha başarılı olurlar. Öğrenciler ödev yaparak, her dersteki başarılarını 

artırabilirler. 

Akademik bilgi vermenin yanı sıra ödevler öğrencilere şunları yapmayı 

öğretir: 

 Verilen görevleri yerine getirme bilinci 

 Zamanında işe başlama ve bitirme 

 Sorumluluk üstlenmek 

 Kendine yeterli olmak 
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Haftanın her günü için bir ödev çizelgesi yapın 

Çocuğunuzun her gün belli bir ödev yapma saati olmalıdır. Buna göre yemek 

saatinin düzenlenmesi de gerekir elbette. Çocuğunuz her şeye vakit bulduğu 

halde ödev yapmaya vakit bulamıyorsa akşam kavgaları, gözyaşı ve bazende 

istese bile ödev yapamayacak yorgun bir çocuk kaçınılmaz oluverir. 

Evet, haklısınız çocuğunuzun ödevlerini yapması sorumluluklarından biridir 

ancak ödevlerini yapıp yapmadığı takip etmek de sizin sorumluluğunuzdur. 

Çocuğunuza bu sorumluluğu taşımasını ve doğru çalışma alışkanlıkları 

edinmesini öğretmenin bir yolu ona Günlük Ödev Yapma Saati 

belirlemenizdir. 

Günlük ödev yapma saati, önceden planlayarak günün belirli bir saatini 

ödev yapmaya ayırmaktır. Bu saat süresince diğer bütün faaliyetler 

durmalıdır. Peki bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde: 

a- Çocuğunuzla birlikte oturarak her gün ödeve ne kadar vakit ayrılması 

gerektiğini konuşun. Bunu konuşurken şunu unutmamalısınız: Küçük 

öğrencilerin dikkat süreleri çok kısadır. Ödev yapmaya oturduğunda ödevini 

yapıp öyle kalkmasını istiyorsanız çocuğunuza haksızlık ediyor olabilirsiniz. 

Bu yaştaki çocuklar için en fazla 20 dakikalık çalışma süreleri idealdir. 

b- Günlük çizelge yaprağını kullanarak, çocuğunuzun haftanın her günü için, 

okul sonrası faaliyetler de dahil olmak üzere bütün faaliyetlerini çizelgeye 

yazmasına yardımcı olun (spor, ev işleri, ödevler, tv vb) 

c- Çizelgenin uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra çizelgeyi göz 

önünde bir yere asın.  

Günlük ödev yapma saatini belirlemek çocuğunuzun ödev yapma 

alışkanlıklarını değiştirmeniz için yeterli olmayabilir. Eğer çocuğunuza tutarlı 

bir sorumluluk duygusu aşılamak istiyorsanız, uygulamayı ısrarla takip 

etmeniz gerekir. Bu yüzden de çocuğunuzun ödevlerini yapmaya vaktinde 

başlayıp başlamadığına, ödevlerini ödev yapma saatinde bitirip 

bitirmediğine emin olmalısınız. 
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GÜNLÜK ÖDEV ÇİZELGESİ 

Pazartesi      Ödev Saati: ………….’dan 

17.00 …………………………………………….. 

18.00 …………………………………………….. 

19.00 …………………………………………….. 

…………………….’e kadar 

20.00 …………………………………………….. 

21.00 …………………………………………….. 

Salı                Ödev Saati: ………….’dan 

17.00 …………………………………………….. 

18.00 …………………………………………….. 

19.00 …………………………………………….. 

…………………….’e kadar 

20.00 …………………………………………….. 

21.00 …………………………………………….. 

Çarşamba     Ödev Saati: ………….’dan 

17.00 …………………………………………….. 

18.00 …………………………………………….. 

19.00 …………………………………………….. 

…………………….’e kadar 

20.00 …………………………………………….. 

21.00 …………………………………………….. 

Perşembe    Ödev Saati: ………….’dan 

17.00 …………………………………………….. 

18.00 …………………………………………….. 

19.00 …………………………………………….. 

…………………….’e kadar 

20.00 …………………………………………….. 

21.00 …………………………………………….. 

Cuma           Ödev Saati: ………….’dan 

17.00 …………………………………………….. 

18.00 …………………………………………….. 

19.00 …………………………………………….. 

…………………….’e kadar 

20.00 …………………………………………….. 

21.00 …………………………………………….. 
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Bir ders çalışma köşesi oluşturun 

Hiçbir çocuk ailenin gürültüsü içinde iyi bir çalışma yapamaz. Çocuğunuzun 

çalışmak için sakin bir köşeye ihtiyacı vardı. Özel bir çalışma köşesi 

çocuğunuzun, onun ödev yapmasına önem verdiğinizi ve bu amaçla ona bir 

köşe oluşturduğunuzu 

anlamasını sağlar. 

Çoğu çocuk ders çalışırken ya 

da ebeveynler çocuklarına 

ödev yapmalarında yardımcı 

olurken dikkati dağıtacak 

nesneleri ya da ilginin 

kaymasına sebep olacak 

uyaranları ortamdan 

kaldırmayı tercih etmezler. 

Ancak yakınında TV bulunan 

ve annesi ders çalışmasına 

yardım ederken babası kahkalarla TV izleyen bir çocuğun ders çalışmasını ya 

da ödevini yapmasını beklemek ne derece doğru olacaktır!  

 

Ödev yaparken gerekebilecek malzemeleri bir kutuya yerleştirin 

Çocuğunuzun ödev yaparken ihtiyaç duyacağı malzemeler her zaman elinin 

altında altında ve aramak için zaman harcamıyorsanız çocuğunuzun zaten 

kısa olan dikkatinin de dağılmamasını sağlamış olursunuz. 

 

Çocuğunuzun ödevlerin ne kadar önemli olduğunu anlamasını sağlayın 

Çocuğunuzun her akşam ödev defterini kontrol edin ve ödevlerini bitirdikten 

sonra size göstermesini isteyin.  
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Çocuğunuzu övün 

çocuğunuzun ödev için gösterdiği çabayı takdir etmeyi unutmayın. 

Unutmayın çocuklar küçük işleri yapmaktan ve büyükleri tarafından 

övülmekten mutluluk duyarlar.  

Övmek işi, genelde bir kontrolden sonra gerçekleşir ve belirlenen 

standartlara uygun yapılmış ise gerçekleşir. Siz de bu standartları 

çocuğunuzun gözünde oluşturabilmek için, ödevlerini yapıp yapmadığını 

kontrol etmek için ikinci bir ödev kontrol çizelgesi oluşturabilirsiniz. 

Ödevlerini düzgün ve zamanında yaptığı bitirdiği her akşam için tabloya bir 

işaret koyun. Belli sayıda işaret topladığı zamanda çocuğunuza özel bir ödül 

verebilirsiniz. 

ÖDEV KONTROL ÇİZELGESİ 

Hafta P.tesi Salı Çarş Perş. Cuma 

……….’dan 

……….’a kadar 

     

……….’dan 

……….’a kadar 

     

……….’dan 

……….’a kadar 

     

……….’dan 

……….’a kadar 

     

……….’dan 

……….’a kadar 
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Bu tür tablolar çocukların hem kendilerini kontrol becerilerini yani 

özdenetim becerilerini geliştirir hem de yapılan işin somut bir göstergesi 

olduğunun farkına varmalarını sağlar. Tabi yeteri kadar ciddi ve heyecanlı 

yaklaştıysanız ödev yapmanın eğlenceli bir etkinlik olmasını da sağlar. 

Çocuğunuz ödev yaparken siz de benzeri işler yapın. 

Çocuğunuz ödevlerini yaparken ya da ders çalışırken siz de benzer işler 

yapın. Çocukların ödev yapmak istememelerinin en büyük nedeni, çocuk 

kendisine göre sıkıcı bir iş yaparken ailenin (çay içmek, TV izlemek, bilgisayar 

oyunu oynamak gibi) daha eğlenceli işlerle meşgul olmasıdır. 

 

Unutmayın: 

 İyi bir ev ortamı ve aile ilgisinin ödev yapmada ve akademik başarıyı 

arttırmada önemli bir rolü vardır. 

 Ödevlerin okulda öğretmene sunulmadan önce anne baba 

tarafından kontrol edilmesi, çocuklara yaptıkları hataları düzeltme 

ve eksikleri giderme fırsatı verecektir. 

 Ödevlerin tamamının ya da büyük bir kısmının anne-baba ya da aile 

büyükleri tarafından yapılması, çocukları rahatlığa ve tembelliğe 

sürükleyebilir. 

 Belli aralıklarla ödeve mola verilmesi ve molalarda çocuğu 

ödüllendirmek, çocuğun ödev yapmaya yönelik motivasyonunu 

artıracaktır. 


