
Sevgili ebeveynler, bu zor zamanlarda çocuğunuzla evde çalışmanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Aşağıdaki Türkçe eğitimdir. Ekibimiz size sağlık diler. 
 
Öğretmenler için doğrudan öğretim modelinden esinlenmiştir. 
Renkler soruların seviyesini gösterir. Kırmızı grup 6-7-8 içindir. Yeşil grup 4-5 için ve mavi grup 1-2-3 
için. Bir soru (yalnızca) mavi veya yeşil ise, bu her grup için bir sorudur. 
Her çocuk farklıdır, farklı sorular sorarak çocuğunuza neyin uygun olduğunu bilebilirsiniz. 
 

1. Derse ve ödevlere bakın. Ödevleri birlikte okuyun.  
Soru: Bu derste daha önce neler öğrendin?  
Bu ders hakkinda ne biliyorsun?  
Bu konuda hakkina ne biliyorsun?  
Yeni ne var? Neleri yapabilirsin? 

2. Bu derste neler yapıldığına bakın. Resimlere birlikte bakın yeni bir şey için neler 
öğreneceğinizi ve dersin sonunda nasıl görebileceğinizi birlikte görün. 
Soru: Bitirdiğimde benim için ne çözebilir / yapabilir / gösterebilir / çizebilirsin? 
Çocuğunuza daha sonra neler yapabileceğini / çizebileceğini / çözdüğünü / gösterebileceğini 
anlatın. 

3. Bir ödevi yüksek sesle vererek talimat verin. Üst gruplarda, (çalışma) kitabında bir ödev 
hazırlanmış olabilir. Çocuğunuza yüksek sesle nasıl davranacağını göstermek güzel. 
Soru: Bunu nasıl yaptığımı gösterdikten sonra, yaptığım iki (veya daha fazla) şeyi 
tekrarlayabilirmisin? 
Az önce ne dedim? 
Ne yaptığımı gösterebilir misin? 

4. Başka bir ödev seçin. Çocuğunuz bu ödevi yapacak. Çocuğunuzun yüksek sesle anlatmasına ve 
düşünmesine izin verin. Çocuğunuza sorular sorabilirsiniz. 
Soru: İlk önce ne yaparsın? 
Sonra ne yapacaksın? 
En son ne yapıyorsun? 

5. Şimdi çocuğunuzun sadece ödevlerini tamamlamasına izin verin. Çocuğunuz hata yaparsa 
sorun yoktur. Çocuğunuzun ne kadar süre yalnız çalışacağını söyleyin. Birlikte çalışmaya gidin. 
Çocuğunuza sorular sorabilirsiniz 
Soru: İlk önce ne yaptın? 
Bundan sonra ne yaptın? 
Bunu seçmeni sağlayan nedir? 
Çocuğunuz bir şeyin yanlış gittiğini görmesi hoş olur. Çocuğunuz bunu görmezse, bunu 
kendiniz belirtebilirsiniz, yüksek sesle düşünerek birlikte geliştirebilirsiniz. 

6. Dersin tartışılması. Adım 1 ve adım 2 hedefine geri dönün. 
Soru: Şimdi bunu nasıl yaptığını çözebilir / gösterebilir / yapabilir / çizebilir misin? 
Neler iyi gitti? 
Ne daha iyi gitti? 
Daha iyi ne yapmak istersin? 
Neyden memnunsun?  


