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1.SINIF VELİLERİMİZE ÖZEL… 

İlköğretimin ilk yılları okul başarısı için çok önemlidir.  

Çocukların okula(1.sınıfa) uyum sağlamalarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Okula başlama, 

zihinsel, bedensel ve duygusal açıdan hazır olmayı gerektirir. Çocuğun hazır bulunuşluluğunda ve 

okula uyumunda okul öncesi eğitim almasının önemli bir payı vardır (Yavuzer, 2000, 2010).  

Okula başlangıçta yaşanan uyum sorunlarının tespit edilmesi olası çözüm yolları üretmek için de 

gereklidir. Bu amaçla Ekim ayı bültenimizde çocukları 1.sınıfa başlayan siz velilerimize özel, faydalı 

olacağına inandığımız bazı önerilerde bulunmak istiyoruz. 

1.sınıf çocukları henüz anasınıfındaki düzenlerinin etkisindedirler. 

Öğrenmeye ve aileleri ile öğretmenlerini memnun etmeye heveslidirler.Bu sebeple sıklıkla yaptıklarını 

sergilemek ve takdir edilmek isterler.  

Bir diğer özellikleri ise suçlamaya olan eğilimleridir. Çocuklar artık kuralların daha çok farkında 

olduklarından kimin kurallara uymadığını dikkatle izler,şikayet ederler. Bu dönemde çocukların 

zaman zaman abartılı anlatımları olabilir çünkü içinde bulundukları yaş dönemi gereği hala gerçekle 

fanteziyi tam olarak ayıramamaktadırlar. 

1.sınıfa geçen çocuklar bu yeni süreçte biraz daha hassaslaşabilmektedir. Alınganlık, ağlama, 

kızgınlıkla veya oyun amaçlı vurma davranışları görülebilmektedir.Bu dönemde tırnak yeme,uykudan 

uyanıp sizin yanınızda uyumayı isteme, dişleri gıcırdatma hatta kaygı düzeyi arttıkça alt ıslatma 

görülebilir. Bu noktada tutarlılık ve sabır yardımcı olur; çocuğunuz bir an kendinden beklenmeyecek 

düzeyde olgunluk gösterirse, ya da birden ağlamaya başlarsa şaşırmayın. Bu yaşta çok normaldir. 

Tutarlı davranarak, çocuğa destek olmak adapte olmasını kolaylaştırır.1. sınıftaki çocuklar bir sonraki 

adımın ne olacağını bildiklerinde kendilerini daha rahat hissederler. Bu yüzden sene başında 

öğretmenler çocuklara neden okulda olduklarını,öğrenmek için nasıl davranmaları gerektiğini ve 

kuralları,kuralların neden gerek gerekli olduğunu çeşitli yöntemlerle anlatırlar.Olumlu ve olumsuz 

davranışlar anında fark edilerek takdir veya fark ettirme/düşündürtme istikrarlı şekilde devam 

etmelidir.  

1.sınıfta OKUMA; Çocukların çoğu 1.sınıfa okumaya hazır olarak başlarlar. Ancak bu hemen 

okuyacağı anlamına gelmemektedir.Okumya başlamak çocuktan çocuğa farklılık göstereceğinden 

performanstan çok ilerlemeye bakılmalıdır. Eğer çocuğunuz okumada ilerleme kaydetmiyorsa 

hemen panik olmayın.Her çocuğun farklı yollarla,farklı metodlarla okuma öğrendiğini ,bireysel 

farklılıkların önemli olduğunu unutmayın.Ayrıca okuma problemlerinin görsel,hafızayla ilgili 

problemlerden,düşük motivasyondan,başarısızlık korkusundan kaynaklanabiliyor olabileceğini göz 

önünde bulundurun.Böyle bir durumda mutlaka öğretmeniyle konuşun.Onun yaklaşımını ve 

beklentilerini öğrenin. Öğretmen sınıf içinde farklı stratejiler kullanmaya  başlayabilir.Ayrıca sizde 



çocuğunuza sıkça kitap okuyarak,kitap okuma uğraşısını zevkle yerine getiren bir model 

oluşturun.Fakat hiçbir zaman zorlayıcı olmayın. 

Okumaya geçen çocuklarınıza bol bol tekerleme okutun. Çünkü çocuklar bu dönemde uzun yazılar 

okumaktan memnun olmazlar. Okudukları parçaların kısa,basit dilli ve büyük puntolu olması 

gerekmektedir.Resimli veya resimsiz hikayeler mutlaka çocuğa da anlattırılmalıdır ki ifade yetenekleri 

gelişebilsin. 

1.sınıfta YAZMA; Başlarda çizgi çalışmaları ve harflerin tekrar tekrar sıklıkla yazılması bir çok 

çocuk için sıkıcı olabilmektedir.Kimi çocuk bu konuda istekli ve becerikliyken kimisi ise işini hemen 

bitirmek için verilen çizim/yazım kurallarına uymadan acele ile çizer/yazarlar. Yıl içinde çocuklar 

harflerle çalışmada,harflerin seslerinde,kelimelerde ilerleme kaydederler.Daha uzun ve daha 

tamamlanmış cümleler yazabilirler.Kimisi bu aşamaya daha çabuk bir sürede kimisi ise biraz daha 

geriden gelebilir ki bu normaldir.  

1.sınıfta ARTİMETİK; sayısal kavramlar öğrenilirken okuma yazma ile olduğundan daha az ve 

seyrek sorun yaşanır. Çocuğunuz bu alanda da kendi gelişim hızına göre bir ilerleme 

kaydedecek,zamanla olgunlaşacaktır.Sayısal kavramları  kavrama yetersizliğine öfkelenmeniz,onun 

kavrayış gücünü ilerletmeyecek,hatta tersine bir süre sonra bazı sorunlara yol açacaktır. 

 Çocuğunuzun ev ödevleri için kesin bir zaman belirleyin mutlaka sabit bir çalışma planınız olsun. Eve 

geldikten sonra ona serbest zaman tanıyın. 

Zaten günün büyük çoğunluğunu okuma-yazma ile geçiren çocuğunuza baskıcı davranmak onu 

okuldan/ödevlerden soğutabilir. 

Mutlaka mola verdirin. 

Kesinlikle TV karşısında ödev yaptırmayın. 

Ödevlerinde yardımcı/yönlendirici olun ama onun ödevini siz yapmayın.Eğer yapmıyor veya 

yapamıyorsa da öğretmeni bilgilendirin.  

Ödevlerini bitirdiğinde kontrol edin ve onu övgü ile ödüllendirin.  

Mümkün olduğunca silgi kullanmayın.Çocuğun kendi hatasını görmesi doğruyu daha çabuk kavraması 

için gereklidir. 

Ödevler bittiğinde ertesi günün programına göre çantasını düzeltmesi konusunda onu motive edin. 

Mutlu ve verimli bir eğitim yılı dileğiyle.. 

            Aylin ALTINTOPUZ 
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