4. sınıflar için:
VHG saatleri esnasında eğitici gözetiminde
her hafta 45 dakikalık iki etüt saati bulunur.
-

Etüt için ödevler öğretmenler tarafından
belirlenir.

-

Diğer günlerde veya haftalık zaman diliminde
(maksimum bir hafta) toplam 135 dakikayı
geçmemek kaydıyla zorunlu ek ev ödevi
verilir.

-

Bütün ev ödevleri sınıfta yazı tahtasına yazılır.
Ödev içerikleri öğretmenler tarafından
belirlenir ve öğrencilere bildirilir.

-

Ev ödevleri öğretmenler tarafından
işaretlenir

-

1. Veli Mektubu:

EV ÖDEVİ
Bu broşür, veliler için veliler ve
öğretmenler tarafından hazırlanmıştır.

5. ve 6. Sınıflar için:
5 ve 6. Snıflar için günlük 60 dakikayı
geçmeyen günlük ev ödevleri vardır.
Bütün ev ödevleri sınıfta yazı tahtasına
yazılır. Bu durum ev ödevlerinin içeriğinin
öğretmenlerce koordine edilmesini ve
öğrencilere bildirilmesini sağlar.

tarafından yayınlanmıştır
-

Öğrenciler, sınıf tahtasına yazılan ödevleri
yazdıkları ödev defterlerini kullanırlar.
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1. Veli Mektubu: Ev ödevi
Çocuğuma ev ödevlerinde en iyi nasıl yardımcı
olabilirim ?
- Ritüeller (Örneğin, bir fincan çay, düzenli
devamlılık)
- Zaman ve Oda (Günü planlamak, sessiz bir oda,
düzenli bir çalışma alanı)
- Dikkat dağınıklığını önlemek (Örneğin, radyo ,
küçük kardeşler)
- Materyalleri hazır bulundurma (Örneğin, el işi
malzemeleri, kalemler-boya malzemeleri)
- Diğer arkadaşlarıyla ödev yapmaya teşvik etmek

Hangi alıştırmalar evde yapılmalıdır?
- Çarpım tablosu
- Kelime çalışması
- Okuma (Sokak tabelaları, reklamlar, tarifler, resimli
talimatlar, kullanım kılavuzları)
ÖNEMLû: Sınıftaki öğrencilere aynı ödevler verilmez
(ûçerik ve zorluk derecesine göre farklılıklar olabilir)
okul sloganımıza göre, “ Farklı olmak, normaldir.“

ÖNEMLû: Hatalı ödevler yapılmış olarak kabul edilir.

-

Birinci sınıfların bunun dışında zorunlu
ödevleri bulunmamaktadır

-

Ikinci sınıflar için haftalık zaman diliminde
(maksimum bir hafta) toplam 60 dakikayı
geçmemek kaydıyla zorunlu ek ev ödevi
verilir

-

Üçüncü sınıf öğrencileri için haftalık zaman
diliminde (maksimum bir hafta) toplam 135
dakikayı geçmemek kaydıyla zorunlu ek ev
ödevi vardır

-

Jül sınıflarında ev ödevleri ya işaretlenir ya
da haftanın belirli bir gününde dağıtılır ve geri
toplanır

1x1
Çocuğumla birlikte derslerin haricinde nasıl
öğrenebilirim ?
- Birlikte okuma
- Birlikte bir şeyler pişirme ve bir şeyler yapma
- Birlikte ev işleri yapma
- Oyun grupları
- Örnekler verme, (Örneğin, kendi kendine okuma,
oynama)

Çocuğum ev ödevlerini anlamazsa ne yapmalıyım?
- Sorular sorun : Ne anladın? Ne anlamadın?
- Diğer öğrencilere telefon etmek
- Öğretmene geri bildirimde bulunmak
- Eğer bu durum sıklıkla tekrar ediyorsa öğretmenine
danışmak

Jûl sınıfları için:
- Okulda VHG saatleri esnasında eğitici
gözetimi altında her hafta 45 dakikalık iki
çalışma saati bulunmaktadır. Çalışma saatleri
için ödevler öğretmenler tarafından belirlenir

Okul ile ilgili dûzenlemeler nasıl yapılmaktadır ?
- Prensip olarak, okul meclisinin kararı geçerlidir:
- Bütün öğrenciler ev ödevlerini gün içersinde yapma
imkanına sahiptirler
- Okulumuzda (PFH) bir ödev odası ve haftada iki gün,
görevli eşliğinde ödev yapma imkanı bulunmaktadır
- Eğer öğrenci ödevini gün içersinde yapmak zorunda
ise veli çocuğuyla bir araya gelmelidir
- Bunun için sorumluluk öğrenci ve velidedir

