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  ÖĞRENME-DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINDA AİLE FAKTÖRÜ  

   4-5-6-7-8.SINIFLARA YÖNELİK 

 
Öğrencilerin okuldaki başarı durumu çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerden en 

önemlilerinden biri anne-babaların tutumu olmakla birlikte kişinin kendisinden, okuldan ve 

çevreden de kaynaklı olabilir. Her çocuğun kendi parmak izi gibi diğerlerinden farklı bir öğrenme 

stili vardır. Çocuğun yeni bilgileri öğrenmek için içinden gelen istek onu harekete geçirmeye 

yetmiyorsa, dışarıdan ona destek olabilirsiniz. “Daha başlamadın mı?”,”Neden ödevini bitirmedin?” 

gibi olumsuz cümleler kurmaktan kaçınılmalıdır. Bazı çocuklar derse nasıl başlayacağını, doğru 

yapıp yapmadığını öğrenmek ister. Bu çocuğun yönlendirilmeye ihtiyacı olduğunu gösterir.  

UYGUN DERS ÇALIŞMA ORTAMI NASIL OLMALI? 

Öğrencinin derslerini çalıştığı ortam iyi bir öğrenmenin önemli bir unsurudur. Farklı öğrenme 

stillerine göre kimi öğrenciler masa başında çalışmayı ders çalışmayı severken, kimileri daha rahat 

bir ortam arayışındadır. Yatak olmamak şartıyla rahat bir ortam arayan çocuğu masa başına geçmeye 

zorlamamak gerekir. Önemli olan çocuğun yaptığı çalışmadan aldığı verim ve dikkatini çalışmaya 

verebilmesidir. Aksi takdirde çocuğun öğrenmeye karşı olan hevesi kırılabilir.  

Müzikle ders çalışılır mı? 

Evet, sözsüz olmak şartıyla soft bir müzik eşliğinde çalışılabilir. Her öğrencinin çalışma ve başarı 

reçetesi birbirinden farklıdır. Biyolojik olarak kimi öğrenciler sessiz bir ortama ihtiyaç duyarken, 

kimileri de ses ihtiyaç duyarlar.  

Atıştırarak Ders Çalışılır Mı? 

Bu da kişiye göre değişkenlik gösterdiğinden atıştırılmaz diye kesin bir yargı belirtmek yanlış olur. 

Kimi öğrenciler bir şeyler öğrenirken bir şeyler içmeye, yemeye ya da çiğnemeye fizyolojik olarak 

ihtiyaç duyarlar. Bunun olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak bu durumu göz önünde bulundururken, 

yeme ve içmenin onu fazla oyalamadığını ,dikkatini dağıtmadığını gözlem yaparak anlayabilirsiniz.   

Ders Çalışırken Sizin Hep Yanında Mı istiyor? 

Çocuğun sizinle ders çalışmak istemesi yalnız çalışmayı ve öğrenmeyi tercih etmediğini gösteren bir 

durumdur. Örneğin; yalnız çalışmayı değil de bir büyüğü ya da arkadaşıyla ders çalışmayı tercih eden 

bir öğrenci büyük ihtimalle sessiz bir ortamda çalışmayı da tercih etmeyebilir. Bir diğer nedeni de 

otorite ihtiyacı duymasındandır. Her zaman yaptıkları ile ilgili geri bildirim almak ister, doğru yolda 

olup olmadığını anlamak ister. Cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardır. Bunun yanında öğrenci kendisini 

geliştirmeli ve esneklik de gösterebilmelidir. Bu durumda çocuğunuzu bazen yalnız çalışmaya 

yönlendirmelisiniz. Derse ara verdiği zamanda yanına gidip sormak istediği bir şey olup olmadığını 

kontrol etmek ya da gidişata uygun şekilde onu cesaretlendirip, motive etmek, onun sizinle ders 



çalışma ihtiyacını destekleyici olacaktır. Yine derse ara verdiği zamanlarda çalışmasını kontrol edip, 

bir sonraki adım için yönlendirici olmak gerekebilir.  

Çalışırken Mola Verilmeli Mi? 

Çocuğunuz çalışırken sık sık ara veriyorsa ,konsantrasyonunu sağlamakta zorluk çekiyor olabilir. Kısa 

süreli molalar vermek çoğu öğrencinin ihtiyaçlarındandır. Çalışmalar arası oturduğu yerden kalkıp 

biraz yürümek, camdan temiz hava almak ya da bir şeyler atıştırmak çocuğun derse döndüğünde 

daha iyi odaklanmasını sağlar. Ancak bu molalar uzuyorsa, tekrar derse dönmekte zorlanıyorsa 

dikkatli olmak gerekir. Molaların süresini ayarlamada öğrenciye yardım etmemiz ve derse 

yöneltmemiz doğru olacaktır. Bazı çocuklar da hiç ara vermeden ödevini bitirmeyi tercih ederler. 

Çünkü ara vermek onların tekrar derse dönmelerini zorlaştırır.  

Ödevlerini Bitirmek İstemiyor Mu? 

Çocuğun yaşına ve sınıfına uygun olarak verilen ödevler, çocukların konuları tam olarak 

öğrenmelerine ve sorumluluk duygusu kazanması için vazgeçilmez olup başarının en önemli 

anahtarıdır. Çocuğun ödev yapma alışkanlığı kazanmasında anne ve babalara düşen en önemli görev, 

ona ödev yapmanın mantığını ve neden gerekli olduğunu anlayacağı bir dille anlatmak ve en önemlisi 

ödevler hakkında olumsuz yorumlarda bulunmaktan kaçınmaktır. Anne-baba olarak çocuğun ödevi 

ile ilgili sorumlulukları almaktan kaçınmalı, devamlı olarak çocuğa “ödevinin başına otur” gibi 

uyarılarda bulunulmamalıdır. Çocuk uzun uzun ödev yapmaktan sıkılıyorsa ödevler parçalara 

ayrılabilir. Parçalar arası 5 dakikalık molalar verilebilir.  

Arkadaşla Ders Çalışmak Doğru Mudur? 

Farklı öğrenme stillerine göre çocuğunuza daha fazla fayda sağladığına inanıyorsanız bir çalışma 

arkadaşı edinmesinde sakınca yoktur. Ebeveynler genellikle çocuklarının arkadaşla ders çalışmasını, 

yalnız ve sessiz bir ortamda çalışmasını ister. Çünkü kalıplaşmış öğrenmeye dair inanışlar bu şekilde 

yerleşmiştir. Oysa her bireyin öğrenme ve motivasyon şekli birbirinden farklı olduğuna göre bazı 

öğrenciler yalnız çalıştığında daha iyi verim elde ederken, bazıları da grupla ders çalışmak ya da 

arkadaşlarıyla ders içi paylaşımlardan olumlu etkilenir. Bu değişkendir. Önemli olan gözlem yaparak 

öğrenciye uygun olanı tercih etmektir.Arkadaş ya da grupla öğrenen çocuklar için dikkat edilmesi 

gereken nokta, grubun konu ile ilgili bilgi seviyesinin hemen hemen birbirine denk olmasıdır.  

Son olarak;  

Sistemli çalışmayla geleceğinin daha aydınlık olacağına inandırın. Verimli ve sistemli çalışmanın zor 

bir şey olmadığını anlatın . 

Günlük tekrar alışkanlığı kazandırın. 

Hedefleri birlikte belirleyin . 

Ders çalışma programı yapın. 

Okuldan her döndüğünde gününün nasıl geçtiğini konuşun, hemen “sınav nasıl geçti” diye sormayın. 
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