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DÜZENLİ ÖDEV YAPMA VE DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI 

Ev ödevi, hangi yetenek düzeyinde olursa olsun, öğrencinin başarısını artırır, ona sorumluluk ve özdisiplini 

öğretir. 

Çocukların işlemiş oldukları dersleri, okul dışında tekrar ederek ya da konularla ilgili egzersiz yaparak 

düşünme becerilerini geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle ödev önemlidir. 

Çocuk ödev yoluyla edindiği bilgi ve beceriler ışığında özgün çalışmalar gerçekleştirme fırsatı bulur. Ancak 

ev ödevi içerik ve hacim olarak çocuğun kapasitesine uygun olmalıdır. Önemli olan okulun ilk gününden 

itibaren çocuğun verilen ödevi tamamlayabilmesi ve bunu alışkanlık haline getirebilmesidir. Ev ödevi yoluyla 

çocuk, haftanın beş günü öğrenme faaliyetiyle organize olur. Bu bağlamda ödevi günlük yaşamın bir parçası 

olarak görür ve bu faaliyeti sürekli bir etkinlik şeklinde algılamaya başlar.  

Çocuklarınızın ödev yapması ve bu konuda kendilerini geliştirmesi için anne ve baba olarak sizlere ne gibi 

görevler düşmektedir? 

 Çocuğun ödevlerini yapabileceği fiziki mekanı hazırlayın. Bu çocuğa ait bağımsız bir oda olabildiği 

gibi ders çalışma köşesi de olabilir.  

 Ev ödevi için her gün düzenli ‘’ödev saati’’ oluşturmasını sağlayın.  

 Okuldan eve geldiğinde bir saat kadar dinlenme ve kahvaltıya zaman ayırın. Bunun 10 dakikasını 

birlikte sohbet ederek geçirmeye çalışın. 

 Zamanında tamamlanan ödevin ardından, birlikte yapmaktan hoşlandığınız ortak bir faaliyeti 

gerçekleştirin.  

 Ödevle ilgili size yöneltilen soruları yanıtlayın. Ama çocuğunuzla birlikte masaya oturup ödevini 

baştan sona yapmayın. Birlikteliğiniz hem olumsuz bir alışkanlığın yerleşmesine hem de hoş olmayan 

gerilimlerin oluşmasına neden olabilir.  

 Çocuk ödevin tümünü yapmakta zorlanıyorsa o zaman ödevi küçük parçalara ayırın. 

 Çocuğunuzun ev ödevini değerlendirmek sizin göreviniz değildir. Sadece bir hata gördüğünüzde 

uyarın. Bu sebeple onunla mücadeleye girmekten uzak durun. Çocuğun okula düzeltilmemiş haliyle 

ödevini götürmesine izin verin. Öğretmen öğrencinin nerede sorun yaşadığını bilmek ister. 

Çocuğunuzu sürekli düzeltilmiş ödevle okula gönderirseniz, öğretmeni çocuğu olduğundan farklı bir 

biçimde tanımış ve yanılmış olacaktır. 

 Belirli bir saate kadar ödevin bitirilmesi konusunda çocukla görüş birliğine varın. İstisnalar dışında 

çocuğu zaman sınırlamasına sadık kalması için uyarın. Gerektiğinde çocuk tamamlanmamış ödeviyle 

okula giderek hesabını kendi başına vermelidir. 

 Ders çalışması ve ödev yapması konusunda ona baskı yapmayın. Önemli olan çocuğun ders çalışırken 

keyif alabilmesi, desteğiniz ve teşvikinizle yapabileceğinin en iyisini ortaya koyabilmesidir. 

Çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük yardım, okul faaliyetlerinde onu destekleyen ve ilgilenen bir 

veli olmanızdır.  

 Çocuğun sizden istediği öğretmenlik değil ev içinde ve dışında karşılıklı keyif alabileceğiniz ortak 

etkinliklerde bulunabilmektir.  

 Evde öğretim faaliyetini üstlendiğiniz zaman çocukla yaşanacak gerilim ortamı ilişkilerinizi olumsuz 

etkileyecektir.  



 

Sonuç olarak siz çocuğun okul yaşamına olumlu yönde katkı sağlayabilirsiniz. Gerçekçi beklentiler 

içinde olun, çocuğun çabalarını destekleyin. Öğretmenle etkili bir iletişim kurun. 

 

Unutulmaması gereken önemli bir diğer nokta da ödevini yapmadığı zaman çocuğu cezalandırmanın 

istenen sonucu doğurmayacağıdır. Zaten çocuk için çok da zevkli olmayan ödev yapmanın bir de ceza 

ile sonuçlandırılması bu alanda daha fazla sorun yaşanmasına yol açabilir. Olumlu davranışı 

pekiştirmek (ödevini yaptığı zamanları övmek, ödüllendirmek), istenmeyen davranışı 

cezalandırmaktan daha etkili bir yöntemdir. Bu yöntemi uygularken de ödev yapmanın kendi 

sorumluluğu altında olduğunu çocuğunuza anlatmayı unutmayın. Ödev, anne ve babaya verilmez. 

Çocuğunuzun anlamadığı, yapmakta zorlandığı ödevlerde ona yol gösterin fakat ödevlerini hiç bir 

koşulda siz yapmayın. Bu davranış “Ne de olsa annem, babam ödevlerimi yapıyor” algısıyla birlikte 

sorumluluk duygusunun zarar görmesine sebep olur. Ödev yapmaya karşı özellikle direnen çocuklar 

için ise çocuğun özelliklerine uygun, motivasyonunu artıracak daha derinlemesine planlama yapmak 

gerekebilir. Bunun için bir uzmandan destek almanız hem sizi hem de çocuğunuzun hayatını 

kolaylaştıracaktır. 
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