
 

Evde eğitim 
 

Oynamak  ve öğrenmek 
 
Çocuklarınızın çok oynamasına izin verip, onlarla birlikte oynayın. Oynamak hem olayı kavrama (stresi 
azaltmak) ve hem de öğrenme anlamına gelir, çünkü oyunda simüle edilen karmaşık durumlar ve 
ilişkiler gerçek eylem stratejilerine yol açabilirler. Birlikte oynamak dayanışma ve esenlik yaratır 
(Münakaşalar bazı oyunların bir parçasıdır, ama oyundan sonra çözülmelidirler) 
 
"Evde egitim" için uygun olan: 
 
 Kaba ve ince (ayar) motorik becerilerini geliştiren oyunlar, örnek olarak Lego- veya Kapla 

taşlarıyla inşa etmek 
 
 İletişim ve haberleşme oyunları, örnegin ‚Tabu‘ 

 
 Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştiren oyunlar, mesela ‚Montagsmaler‘ (resimli bilmece), 

resimli terimlerle hikayeler anlatma 
 
 Keşfetme ve araştırma ruhunu tatmin eden oyunlar 

 
 Rol yapma oyunları, örneğin meslekleri ve insanları tahmin etmek  

 
 Strateji ve hesap oyunları, örnek olarak „kızma birader oyunu“, iskambil oyunuları, ‚“Okey“, 

„Dama“ ve „Değirmen oyunu“ 
 
 Sabır ver dayanıklık oyunları, mesela yapboz oyunu (bu oyunlara bütün aile dahil olabilir) 

 
 Bilgi oyunları, örneğin „Şehir, Ülke, Nehir“ 

 
 Hafıza oyunları, mesela Memory (Tavsiye: Memory oyununu önceden kendiniz yapın) 

 
Oyunların beyine uyarıcı etkisi olduğu için, bu oyunların her biri okul eğitimini destekler daha doğrusu 
öğrenmeye hazırlar. 
 
 
Günün strüktürleri 
 
Çocukların siz anne ve babalarıda rahatlatacak seyri düzenli bir gün strüktürüne ihtiyaçları vardır. Bu 
günlük yapı aile içinde bir yandan herkese güven öte yandan da yükümlülük verir. Güven ve 
yükümlülük, bu öngörülemeyen zamanlarda günlük yaşam için önemli yönergelerdir. Çocuklarınızla 
birlikte bu düzenli yapı için günlük veya haftalık bir program hazırlayabilirsiniz. Gün akışını ne sizi ve 
nede çocuklarınızı bunaltmayacak bir şekilde kararlaştırın. 
 
 Öğrenme süresi düzenli ve belirli saatlerde olmalıdır - bu öğleden sonra da olabilir. Bunun yanı 

sıra sık sık küçük molalar planlanmalıdır. 
 
 Çalışma yeri kararlaştırılmalı ve değiştirilmemelidir. 

 
 Çocuğunuzun bağımsız öğrenmesini ne ölçüde destekleyebileceğinizi en iyi siz 

değerlendirebilirsiniz. 
 

 Mümkün mertebe gününüzü olumlu bir şekilde bitmesini sağlayın. 



 

Öğrenme hakkında söyleşiniz 
 
Siz anne baba olarak çocuklarınızın öğrenmesine eşlik etmeli ve desteklemelisiniz, buna rağmen 
çocukların kendi başlarına öğrenmesinede izin vermelisiniz. Bu amaçla aşağıdaki strüktür 
faydalıdır: 
 

1. Çocuklarınıza düşünebilmeleri için yeterli zaman tanıyın:  
Çocuklar bağımsız çalışmak için yeterli zamana ve alana sahip olduğunda, yalnız başlarına 
düşünüp ödevleri hakkında notlar alırlar. 
 

2. Çocuklarınızla konuşun ve onlara düşüncelerini sözlü olarak ifade etme fırsatı verin: önceden 
belirlenmiş bir süre sonra çocuklar çözümlerini ve olası sonuçlarını sunacak ve ödevleri sizinle 
tartışacaklar. 

 
Aşağıdaki sorular ve fikirler burada yararlı olabilir: 
 
- Bana ne yaptığını söyle? Hangi adımları attın? Açıkla 
- Bana çözümüne nasıl geldiğini açıkla. 
- Düşündüğünü sesli söyle. 
- Bana bir örnek ver. 
- (Çözüme giden yolda zorluklar varsa): Çözümü / yolu bildiğini varsayarsak, bunu nasıl 

açıklayabilirsin? 
- Duyusal izlenimler hakkında sorular (Nasıl kokuyor? Neye benziyor? Ne renk? ...) 
- Bu sana neyi hatırlatıyor? Bunu hangi farklı bağlamdan biliyorsun? 
- Modelleri seçebiliyormusun? 
- Seni hayrete düçüren nedir? 
- Hangi sorular ortaya çıktı? 
- Daha önce bilmeyipte şimdi bildiğin nedir? 

 
 
 
 
Not:  
 
Sorun her zaman doğru çözümü hazır bulundurma meselesi değildir. Hatalar ve yanlış yollar ve 
sapmalar önemli ve değerlidir! Bu gerçek öğrenmeyi mümkün kılar. Sadece yetişkinlerin düşünme 
yollarını takip etme yerine çocuklar eğer kendileri çözüm yolunu bulurlarsa hafızalarına daha iyi kayıt 
ederler. 
 

3. Böylece çocuklarınıza birlikte tartıştıklarınızı yeniden düşünmeleri, çözümler, sonuçlar ve 
süreçler üretmeleri için zaman vermelisiniz. 

4. çocuklar sonunda ne ve nasıl öğrendiklerini düşünebilmeliler 
 
Aşağıdaki sorular çocuklarınız için yararlı olabilir: 
 

- Neyi iyi yaptım? (Henüz) Neyi değil?  
- Sonucuma nasıl ulaştım? Hangi adımları attım? 
- Benim için kolay olan neydi? Nerede zorlandım (hala)? 
- Bir dahaki sefere farklı olarak ne yapabilirim / yapacağım? 
- Nerede desteğe ihtiyacım var? Nasıl alabilirim? 

 
Eylemleri ile ilgili düşünme tarzlarını pratikleştirmek için çocukların basit ve birkaç soru ile başlamaları 
kendilerine faydalı olabilir. 
 


