Ana babalar ve bakıcılar
için Türkçe notlar
Workabooks nedir?
Workabooks, ilkokul ödevleri için gereksinim duyduğu
her şeyi içerir. Bir öğretim yılındaki her ders için tüm ev
ödevlerini içeren bir Workabook vardır.
Workabook ev ödevi, sınıftaki eğitimin bir uzantısıdır
ve ulusal öğretim programı kapsamındadır. Workabooks
üç farklı türde ev ödevi aktivitesi içerir: Öğrenme,
Uygulama, Düşünme.
Öğrenme aliştirmalari
Bu alıştırmalar, çocuğunuzun bu yıl içinde öğrenmesi
gereken konuları içerir. Çarpım çizelgeleri ve
sözcük listeleri ezberlenmelidir. Kenarları mavi
renkli (matematik) ve turuncu renkli (İngilizce)
sayfalara bakarak bunları bulabilirsiniz.
Öğrenme alıştırmalarında yineleme büyük bir önem taşır.
Okula gidip gelirken çarpım çizelgesi ezberlenip yinelenebilir.
Uygulama aliştirmalari
Uygulama alıştırmaları, öğrenmeyi pekiştirmek için
tasarlanmıştır. Kenarları turuncu renkli (matematik)
ve mor renkli (İngilizce) sayfalara bakarak bunları
bulabilirsiniz. Workabooks üç değişik düzeyde uygulama
alıştırmaları içerir:
•
•
•

A düzeyi: temel yeterliliğe erişmek içindir.
B düzeyi: ulusal beklentileri karşılamak ve korumak
içindir.
C düzeyi: zorlaştırmak içindir.

Düzey esnekliği, tüm çocukların başarı ve ilerleme
göstermelerini sağlar. Seçilecek düzeye öğretmen karar
verir. Ancak çocuğunuz daha yüksek bir düzeyi denemek
isterse, kendisini özendiriniz!
Düşünme ödevleri
Düşünme (ve Yazma) ödevleri, İngilizce ve matematiğin
günlük yaşamda nasıl kullanılacağını ve uygulanacağını
gösterir. Kenarları yeşil renkli (matematik) ve kırmızı
renkli (İngilizce) sayfalara bakarak bunları bulabilirsiniz.
Çocuklar, öğrenme ve uygulama alıştırmalarında
geliştirdikleri becerileri burada kullanırlar.
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Workabooks, ayrıca aşağıdakileri içerir:
• Cep sözlüğü: yıl içinde geçen önemli sözcükleri
içerir. Çocuklar, bu sözlüğü kendi tanımlamalarını
geliştirmek için kullanabilir.
• Gri sayfalar: not alma ve diğer özel çalışmalar
için kullanılır.
• Başarı sayfası: çocukların Workabook’larını
tamamlamaya teşvik eder.
• Okuma kayıt sayfası: İngilizce için okumayı
özendirme amacıyla bulunur.
• Kaynak: matematik için ek bilgi ve destekleyici
kaynaklara sahiptir.
Başlangıç
Ev ödevleri genellikle her hafta yapılır. Çocuğunuz, sınıfta
hangi ev ödevlerini tamamlaması gerektiğini Workabook ev
ödevi kitabına yazmalıdır. Çocuğunuz ev ödevini yapmaya
başlamadan önce, ne yapmaları gerektiğini bildiklerinden
emin olunuz. Çocuklar, ev ödevlerini başkalarının yardımı
olmadan yapmaya çalışmalıdır. Ancak, gereksinim duydukları
yerde yardım ve desteğinizi esirgemeyiniz.
Çocukların ödevlerini bir masada ve yanlışlıklarını
kolayca düzeltebilmeleri için kurşunkalemle yapmalarına
dikkat ediniz.
Alıştırmaların çoğu bir günde yapılabilir. Ancak okula
gidip gelme sürelerinin kaydını tutmak gibi bazı Düşünme
Ödevleri birkaç gün alabilir.
Çocuğunuza gerekli desteği verebilmek için uygun
çalışma ortamı yaratmanız çok önemlidir. Bunlara
aşağıdakiler dahildir:
Düzenli çalişma
Düzenli çalışma önemlidir. Bu nedenle, hafta sonu sabah
saatleri gibi çocuğun çok yorgun olmadığı zamanlarda
düzenli bir çalışma sağlamak çok önemlidir. Düzenli çalışma,
sizin evde olduğunuz ve gerekli desteği verebileceğiniz
saatlerde olmalıdır.
Dikkat dağitmama
Çocuğunuzun ev ödevini yapabileceği sessiz bir yer
seçiniz. Seçilen yerin iyi aydınlatılmış ve derli toplu
olması gerekir. Evdeki diğer kişilere çocuğun dikkatini
dağıtmamalarını söyleyiniz.
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Temel gereksinimler
Çocuğunuzun ev ödevine başlamadan önce yorgun, açıkmış,
susamış, üşümüş ya da kızgın durumda olmadığına özen
gösteriniz. Bunlar dikkatlerini dağıtır ve öğrenmelerini kısıtlar.
Çocuğunuz ödevini bitirdikten sonra, ev ödevini
imzalamalısınız. Ana baba/bakıcının görüşleri kutusunu
imzalayınız ve aşağıdaki kutulardan birini işaretleyiniz:
• Yardımla: çocuğunuza ev ödevinde yardıma
gereksinim duyduysa.
• Kendi başına: çocuğunuz ödevini kendi
başına yaptıysa.
• Güvenle: çocuğunuz ev ödevini kendi başına
yaptıysa ve kendine güven duyarak tamamladıysa.
Ayrıca, görüşlerinizi sınıf öğretmenine bildirmeniz için
yazabileceğiniz bir yer bulunmaktadır. Örneğin, çocuğun
özel başarılarını ve karşılaştığı güçlükleri yazabilirsiniz.
Son olarak, bu Workabook’un saptanan günde okula
ulaşmasını sağlayınız.
Nasıl yardim edebilirsiniz – övgü ve özendirme
Çocuğunuzun kendine güvenini güçlendirmek için ana
baba/bakıcı olarak elinizde büyük bir güç bulunmaktadır.
Kendine güvenin başarıda çok büyük önemi vardır.
Çocuğunuzun verilen ev ödevini tamamlaması için onu
özendirerek ve ev ödevini yaparken ona destek olarak
büyük bir fark yaratabilirsiniz. Tüm soruların yanıtlarını
bilmenize gerek yoktur. Ev ödevleriye ilgilenmeniz çok
daha önemlidir!

Çocuğunuz ev ödevinin içeriğinden emin değilse, yapılması
gerekenleri onunla birlikte okuyunuz ve aşağıda örnekleri
verilen ‘ipucu’ sorularını sorunuz:
• Bana ne yaptığını açıklayabilir misin?
• Bu ödevi nasıl yapacaksın?
• Ne yapacağını biliyor musun?
• Anlamak için neye gereksinim duyuyorsun?
Çocuğunuzla ev ödevini bu biçimde karşılıklı tartıştıktan
sonra, çocuk ‘öğretmen’ gibi davranabilir ve size
beklentilerini söyleyebilir. Bu da önemli bir alıştırmadır.
Desteğinizi esirgemeyiniz, çocuğunuzu övünüz ve
özendiriniz. Çocuğun yaptığı çalışmanın özel bir yönüne
odaklanarak ona ‘Şurada yaptığını beğendim.’ gibi belirgin
övgülerde bulunun; her zaman çocuğunuzu çalışmasından
gurur duymaya özendiriniz.
Zamanınız az ise, çocukların ev ödevlerini tamamlaması
için güvenilir bir kişinin yardım ve desteği sağlanabilir.
Bu kişiler kardeş, büyükbaba, babaanne ya da bir
komşu olabilir. Her zaman aynı kişinin yardım ve
desteği gerekli değildir.
Eğitim, okulla ev arası paylaşılan bir sorumluluk
olmalıdır ve ev ödevi, çocuğunuzun hayatındaki
bu iki alanı birbirine bağlayan bir köprü olabilir.
Okuluyla işbirliği içinde çalışarak, çocuğunuzun
öğreniminde büyük bir fark sağlayabilirsiniz!

Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret edin: www.workabook.co.uk

Çeviri ve dizgi: worldaccent.com
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