
Çocuğuna,

ev ödevleri 

konusunda

şöyle yardım

edebİlİrsİn!



Eğer çocuğuna 
derslerinde 
yardım etmek 
istiyorsan işte 
iyi öneriler

Ev ödevi yapmak için, günlük bir 
rutin yap.

Bu günün belirli bir saatinde 
bir veya daha fazla çocukları 
yanına oturtarak örneğin şunları 
sorabilirsin:

• Okulda bugün neler yaptığını 
bana gösterir misin ?

• Yarın için yapacağın şeyler 
var mı ? Ders proğramına 
veya haftalık planına bir 
bakalım mı ?

• Her çocuk için günde 10 
ila 15 dakikalık bir zaman 
kullan.

Çocuklar çocuklara 
yardım edebilir

Yaşça biraz büyük çocukların birbirlerine yardım 
etmelerinde büyük bir yarar vardır. Örneğin 
çocuğunun zorlandığı ev ödevi olduğunda, başka 
bir çocukla çalışmasını önerebilirsin. Bu sınıf 
arkadaşı veya kardeşleri olabilir.

»Benim görevim, 
çocuğun konsantra 
ve sakin olmasını 
sağlamak.«

Bir Anababa



Çocuğuna çok 
farklı ev ödevleri 
verilebilir. 
Genellikle 
öğretmenler şu 
durumlarda ev 
ödevi verirler:

•  Öğretmen derste işlediği bir 
konuyu, çocuğun alıştırma 
yapmasını ister

•  Çocuk yeni bir konuya 
hazırlanacağı zaman ev ödevi 
verilir, örneğin çocuğun bir 
hikaye okuması istenir, daha 
sonra bu konuda okulda çalışma 
yapılır. 

•  Çocuğun kendi başına ödev 
yapması istenir. Örneğin 
çocuktan bir hikaye yazmasını 
veya çocuğun kendi seçtiği, bir 
konu üzerine sınıfta sunum 
yapması istenilebilir.

»Ev ödevleri önemli, 
daha akıllı oluyorsun. 
Büyüyünce akıllı biri 
oluyorsun. 
Ben pilot olmak 
istiyorum.« 

 Oğlan çocuğu 2. sınıf 



Anadİlİn danca öğrenmede yardımı olur

Anadil, çocuğun sahip olduğu önemli bir kaynaktır. Çocuk anadilini ne kadar iyi 
konuşursa, danimarkaca konuşma ve okuma konusunda da o kadar başarılı olur. Bu 
sebebten ötürü, aşağıdaki belirtilenler iyi bir fikirdir:

•    Çocuğunuzla mümkün olduğu kadar yaşadığınız bütün şeyleri çokca 
konuşmak - dışarı çıkarak, açılarak mümkün olduğunca çok şeyler yaşamak

•    Çocuğa hikayeler anlatmak. Çok hikaye masal dinleyen çocuklar, kendileri 
de iyi bir hikaye masal anlatıcısı olur - aynı zamanda başka dillerdede iyi 
masal hikaye anlatırlar

•    Çocuğuna kendi anadilinde hikayeler okumak  
– ama okumak çok farklı şekillerde olabilir: 

•   Analayıp anlamadığını sorabilirsin

•   Çocuğun sorularına cevap vererek 

•   Resimlerde gödükleriniz hakkında konuşarak

•   Ve belkide kitaptaki sözcüklerin danca karşılıklarının ne olduğunu 
konuşablirsiniz

Kitaplar hakkında konuşulan ailelerde yetişen çocukların dilleri daha iyi oluyor vede 
okumayı daha kolay öğreniyorlar.



»Eğer çocuğuma ev 
ödevlerinde yardım 
etmezsem, çocuğum 
onunla tamamen 
yalnız ve tek başına 
kalacak.«

Bir ebeveyn



Çocuklarınla birlikte kullanabi-
leceğin çok çeşitli kitapları kütüp-
haneden ödünç alabilirsin:

• Anadilindeki kitaplar

• Anadiline çevrilmiş kitaplar

•  Kendi anadilinde bildiğin okuduğun dancaya 
çevrilmiş kitaplar

• Resimli kitaplar

Bir çok kütüphanelerde ders yardım cafeleri 
bulunmaktadır. 

Eğer çocuklar, okuldan eve okumalrı için kitap 
getirmiş ise, o zaman şöyle yardımcı olabilirsin:

• Bırak çocuklar senin için yüksek sesle okusun

• Okuduklarını anlayıp anlamadıklarını sor. Konusu nedir? (sor)

•  Kitaplardaki resimler hakkında kendi anadilinde veya danca olarak konuş. 
Resimlere neler görüyorsunuz?

Araştırmalar gösteriyor ki:

»Çocuklar yedi 
yaşlarında iken,
öğrenme 
konusunda,
anababaların 
çocukların
üzerindeki etkisi,
okulun 
etkisinden
altı kat daha 
fazladır.« 

Profesör Charles Deforges,  

Exter University, 2009





Aarhusta şu kütüphanelerde ev 

ödevi yardımı sunulmaktadır: 

• Gellerup Kütüphanesi

• Hasle Kütüphanesi

• Merkez Kütüphanesi

• Risskov Kütüphanesi

• Tranbjerg Kütüphanesi

• Skødstrup Kütüphanesi

• Viby Kütüphanesi 

Online ders yardımı ise

www.lektier-Online internet 

adresinden yapılmaktadır.

Bazı konut cemiyetleri  ders 

yardımı sunmaktadır,  kendi 

konut cemiyetinize sorabilir-

siniz.

Bir çok okulların, SFO ların ve 

klüplerin çoğu  yine ev ödevi 

yardım  hizmetinde bulunmak-

tadırlar, bununla ilgili olarak  

çocuğunuzun  okuluna  başvu-

rabilirsiniz.

Ayrıca; Danimarka Halk 

Okullarına Hoşgeldiniz adlı 

viedo filmini www.uvm.

dk/velkommen internet 

sayfasından izleyebilirsiniz. 

Bu kitapçık, Viby Kütüphanesi, Aarhus Belediyesi ile VIA 
Unıversity College arasında gerçekleşen ortak bir proje sonucu 
oluşmuştur. Bu proje, Lektiecafepuljen, Styrelsen for Biblioteker 
og Medier ve Aarhus belediyesinin entegrasyon alanında küçük 
insiyatifleri destekleme ödeneğinden ekonomik yardım almıştır.

Başka nerelerden yardım alabİlİrsİnİz?

»İngilizcemi unutttum, çoğu danca sözcükleri 
anlamıyorum. Onun için oğluma yardım etmekte 
zorlanıyorum. Geçen yıl,  para vererek, çocuğumun 
ders yardımı almasını sağladım. Bu yıl ise her salı 
ve perşembe günü buraya geliyorum. çocuğumun 
derslerinde başarılı olmasını istiyorum.« 

  Ev Ödevi Cafeleri konusunda bir ebeveynin görüşü


