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• Öğrenci kendi  işlerini kendisi görmeli. (Çantasını, yatağını toplama, temizlik, tuvalet, kalemini açma vb) 

• Evde çalışabileceği oda ve masa olmalı. (Masa üzerinde ders çalışma alışkanlığı kazandırılmalı.) 

• TV karşısında kesinlikle ders çalışmamalı. 
• Anne baba sözlerinde ve eylemlerinde tutarlı olmalı. Kurallar bir gün yasak,  bir gün serbest olmamalı. 

• Büyükanne-büyükbaba-dayı-amca   kayırma yapmamalı . Tüm aile alınan kararlara birlikte uymalı. 
• En ufak başarıları dahi desteklenmeli. (Seni kutluyorum, çok başarılı olacaksın, bunu çok beğendim,  görevini yapıyorsun, 

ödevini bitirdin, bunu beğendim ama şunu da güzel yapmalısın. Gibi motivasyonu artırıcı sözler kullanılmalı. Yüreklendirilip, 

motive edilmeli. Çok fazla ödül ve cezanın eğitime hiçbir katkısı yoktur. Öğrencide görev bilinci ve sorumluluk duygusu 

gelişmesi için ödevlerini  ve yapması gerekenleri  görevi oluğu için yapması gerektiği bilinci oluşturulmalı. (Her yaptığı ödev 

veya görev için ödül, yapmadıkları için ceza vermek yanlış bir tutumdur. ) 

• Öğrenci bir başkasıyla kıyaslanmamalı, başkasının yanında eleştirilmemeli.  

• Kendi öğretmeni veya başka öğretmenler hakkında öğrencinin yanında olumsuz şeyler konuşulmamalı.  
• Seni sevmiyorum şeklinde olumsuz sözler söylenmemeli. 

• Verilen ödevlerin ve öğretmen yönergelerinin   takibi başarıyı getirir. Öğretmen tarafından verilen yönergelere uygun hareket 

edilmeli. Ne kadar ilgi varsa o kadar başarı alacağı unutulmamalı.(BİLGİ’nin dört harfi İLGİ’dir unutulmamalı)  

• Günlük hayatınız,  okula ve ödevlere göre planlanmalı. Oyun, tv, yemek, ödev saati, misafirlik  zamanları önceden belli olmalı. 

Bu konuda günlük hayatınıza uygun bir plan yapmalısınız. Örneğin ödevler her gün aynı saatte yapılmalı. Her gün aynı saatte 

yatmalı, aynı saatte kalkmalı. Aynı saatte kitap okumalı.   

• Yatmadan önce okuma alışkanlığı kazandırılmak ve okumaya motivasyon sağlamak için anne veya baba gece yatarken hikaye  

veya masal okumalı. 

- Okuma yazma çalışmaları sırasında öğrencilerin moral ve motivasyonlarını bozucu tutum ve davranışlardan uzak 

durulması.(Başka öğrencilerle kıyaslama, beklenilenden daha ağır gelişim sağlayan öğrencileri zorlama vb.)      

- İçinden okuma yapmamalı. Heceleyerek okuma yapmamalı. (Başlangıçta ilk okuduğu sesleri birleştirerek okuması, hecelemesi 

normal karşılanmalı.) Hızlı, akıcı ve güzel okuma yapabilmesi için örnek okuma yapılarak güzel okumaya teşvik edilmeli. 

- Harflerin yönlerini doğru yazmalı. Defter, kitap  vb evde unutmaması için tedbir alınmalı. Kontrol edilmeli. 

- Sağ-sol kavramlarını bilmeli. 

- Yerel şivelerden uzak durulmalı.       

• Öğrencilerin öğrendiklerini unutmaması için, sınıfta yaptığımız okuma-yazma çalışmalarının evde mutlaka ödevlerle 

desteklenmesi gerekmektedir. Bu sebeple evde çocuklarınız asla   tek başına ödev yapmamalı. Ödevleri kontrol edilmeli. 

Ödevlerini bitirmesi için gerekli tedbirler önceden alınmalı. Ödevler geç saatlere ve son günlere bırakılmamalı. Güzel 

yazmaya, güzel okumaya ve tertip -  düzene alıştırılmalı.   

• Ödevler asla anne-baba veya ağabey-abla tarafından çocuğun yerine yapılmamalı.( Doğru ve güzel yazmasını teşvik için veli 

tarafından öğretme amaçlı yazma ve okumalar yapılabilir.)    

•  Geçirdiği hastalıklar, rahatsızlıklar, yaşadığı olumsuz olaylar,  mutlaka öğretmene bildirilmeli. 

• Okula gelmeyeceği zaman sebebi önceden öğretmene bildirilmeli.  

• Dersleri bölmemek için derslerde sınıfa girilmemeli. Öğrenci durumları  ders dışında görüşülmeli.   

•  Öğrencilerin her gün okula devamı sağlanmalıdır. Öğrencinin okula gelmemesi o gün verilecek bir harfi kaçırmasına ve 

arkadaşlarını geriden takip etmesine neden olacaktır. 

• Çok çabuk acıkacağından,  okula mutlaka kahvaltısını yapmış olarak gönderilmeli. 



• 2. dersin son 10 dakikasında ve devamındaki teneffüste beslenme saati yapılacaktır. Beslenmesi için,  cips, kola, bisküvi, hazır 

kek, kraker gibi abur cubur tarzı yiyecekler  yerine, ekmek arası peynir-domates, tereyağlı-ballı –reçelli ekmek, peynirli sıkma, 

simit-peynir, simit-zeytin, çikolatalı (fındık kremalı) ekmek,  zeytin-ekmek, kabuksuz kuruyemişler, kurutulmuş meyveler, 

(kuru kayısı, kuru hurma, kuru üzüm) mevsim meyveleri, evde yapılmış kek, poğaça, börek vb. evde bulunan sağlıklı besinler 

konulmalı. (Çarşamba günleri okulumuz kantininde sıkma yapılmaktadır.) 

• Kokulu, sarımsaklı, soğanlı, sucuk, pastırma, salam, sosis gibi yiyecekler ile sulu yemekler  yollanmamalı. 

• Beslenme örtüsü, peçetesi,  gerekliyse çatal ve kaşığı, suyu  her gün kontrol edilerek beslenme çantasına konulmalıdır. 

Beslenme saatinde tüm sınıf birlikte beslenme yapacağından beslenme konulmadan gönderilmemelidir. Zaman zaman 

yiyeceklerinden yanındaki arkadaşına ikram etmesi söylenmeli, paylaşma davranışı ve yemek nezaketi öğretilmelidir.  

• Öğrencilerin banyoları düzenli olarak yaptırılmalı, kız öğrencilerin ve uzun saçlı erkeklerin saçları sık sık kontrol edilmelidir. 

• Kızların saçları görmelerini engelleyecek şekilde gözlerinin önüne düşmemeli, toka veya taç takılmalı. 

• Tırnakları düzenli olarak kontrol edilmeli uzadığında kesilmeli. 

• Öğrencilerin formaları ve giysileri hafta sonu ihmal edilmeden yıkanmalı, ütülenmeli. 

• Öğrencilerin giysi, ayakkabı, çanta, araç ve gereçleri daima temiz ve tertipli olmalı. Aile özen göstermeli. 

• Sınıf dolabımızdaki sıvı sabun ve peçeteleri öğrencilerimiz tuvalet ihtiyacı olursa kullanacaklardır. Sizde evde gerekli 

açıklamalarda bulununuz. 

• Öğrencilerimizin özel sorunlarını öğrencinin ve diğer velilerin olmadığı bir zamanda birebir görüşerek bildiriniz. 

• Çocuklar arasında kavga olabilir bu kavgaları büyütmemek gerekir.  Çocuklar kısa zamanda tekrar barışırlar. Aileler çocuklar 
arasındaki kavgalara müdahil olmamalıdır. Bu yaş grubu çocukların şikayetleri  ve abartıları çok olur. Bu şikayetler çok fazla 
dikkate alınmamalı. 
 

• Zaman zaman web sayfamızdan, whatsap gurubumuzdan veya  cep telefonundan SMS bilgilendirmeleri yapılabilir. Takip 

ediniz.  

• Öğrencilerine evde ilave çalışmak yaptırmak için kaynak kitap alımı zorunlu olmayıp, devlet kitapları dışında kaynak yayın 

almak isteyen veliler okul dışından istedikleri yerden istedikleri yayını temin edebilirler. 

SINIF   İHTİYAÇLARI: 

• Bu yıl için karşı devrenin projeksiyon ve akıllı tahtası kullanılacak. Gelecek yıl normal öğretime geçildiği takdirde sınıfımız için 

projeksiyon ve akıllı tahta temin edilecek. Bu yıl arızalı olan bilgisayar tamiri mümkünse tamir ettirilecek, fotokopi  için  aylık 

toner  ihtiyacı, sınıfın boyanması,   temizlik malzemeleri, bilgisayar programları (Nasrettin Hoca ile Okuma-Yazma, Keloğlan ile 

Matematik, Akıllı Matematik Araçları vb)   

• Ayda bir genel sınıf temizliği için görevli ayarlanması,  

• Okul-Aile Birliğinde çalışan güvenlik görevlisi ve temizlik elemanları için Okul Aile Birliğimize gönüllü bağış yapılması,  

(Bağışlar sınıf veli temsilcisi tarafından yılda iki defa (50+50 TL) toplanıp makbuz karşılığında Okul Aile Birliği Hesabına toplu 

olarak yatırılacak.) 

         Yıl sonu gösterileri , okuma bayramı, sosyal etkinlikler, sinema, tiyatro, il içi müze ve park gezileri ile yukarıdaki sınıf 

ihtiyaçları için sınıf veli temsilcilerimiz gönüllü bağış kabul edeceklerdir.  

• Veli Temsilciliğine Seçilen Veliler: 

1.   Didem DENİZ (0531 600 19 98)      -Sınıf  Veli Temsilcisi              

2.  Belkıs BÜLBÜL (0505 494 10 34)  -Temsilci  Yardımcısı                              

           


