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Grammar
What’s this ? - It’s a ruler.
Is it a (pencil) ? -Yes it is. / No it isn’t.
It isn’t my….
Sit at your desk please.
Pass me a (ruler) please.
Open / Close your book please.
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Song
What’s this ?
Look at the desk. (2)
The desk is in a mess.
Is it your pen ?
Is it your book ?
Is it your pencilcase ?
Yes or no
Tell me Joe!
Is isn’t my pen.
It isn’t my book.
It isn’t my pencilcase.
Oh no, no.
No, no, no!
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ÖDEV YAPMA ÇOCUKTA NASIL ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİLİR?
* Çocuğunuza ödev ortamı hazırlayın. Çocuğun ödevlerini ne zaman yapacağı, ne kadar
süreceği ve nerede yapacağı belli olursa çocuk ödevlerini yapmada üşengeç davranmaz. Bu nedenle çocuğunuzun yaşına ve ihtiyacına uygun bir çalışma programını okulun ilk günlerinden
itibaren oluşturun. Bunu yaparken dinlenme süreleri içerikleri masada oturma süresi ve kısa
molalarla ilgili çocuğunuzun da fikrini alın. Ev ödevi için her gün düzenli ‘’ödev saati’’ oluşturmasını sağlayın.
* Çocuğunuza çalışabilmesi için uygun ortamı sağlamaya çalışın. Sürekli aynı yerde çalışması konsantrasyonu artıracağından, en uygun yeri birlikte belirleyin. Ortamın sessiz ve
düzenli olmasına dikkat edin.
* Çocuğun ödev yapma zamanında TV vs. açık olmamasına dikkat edin.
* Eğer çocuğunuz ödevlerini özensiz sadece göstermelik yapıyorsa ödev için belirli bir
süre belirlemek bu yanlış alışkanlıktan onu kurtarabilir.
* "Çocuğa "Ne çabuk bitirdin?", "Hadi çabuk odana geç ödevlerini kontrol et." şeklinde
sürekli uyarılarda bulunmak ödeve karşı soğukluk duymasına neden olur.
*Eğer çocuk ödevinin tümünü yapmakta zorlanıyorsa, o zaman ödevi küçük parçalara
ayırın. Örneğin, otuz problemi yapması yerine ‘’beş problemi çöz, bana getir bana göster’’ deyin ve mutfağa yada salona gidin. Çocuk beş problemi çözüp getirdiğinde, çabasından dolayı
onu övün. ‘şimdi beş tane daha yap, sonra bana göster deyin’.
* Ödev için gerekli malzemeleri önceden çocuğunuzla birlikte temin edin, ödevden önce
masada hazır bulunmasını sağlayın.
* Çocuğunuz yaptığı ödevleri okula götürmede sık sık unutkanlık yaşıyorsa odasında
"Ödev koyma köşesi" oluşturun. Akşamdan ödevlerini oraya bırakma ve sabahtan oradan alma
alışkanlığını zamanla kazanacaktır.
* Siz olmadan ödevlerini yapmıyorsa, ödevlerini nasıl yapacağı konusunda önce yol gösterin, kendi başına yapması için süre belirleyin. Asla onun yerine ödevlerini siz yapmayın.
* Çocuk ödevlerini kasıtlı olarak yapmıyorsa bu durumun nedeni ailenin çocuğu yeterince motive edememesi ve çocuktaki özgüven eksikliği olabilir. Çocuk, "Zaten ödevlerimi yapsam da ailemin istediği başarıyı yakalayamıyorum." şeklinde düşünüp ödevleriyle uğraşmayabilir.
*Çocuğunuzun ev ödevini değerlendirmek sizin göreviniz değildir. Sadece bir hata gördüğünüzde uyarın. Fakat bu yüzden onunla mücadeleye girmeyin. Çocuğun okula düzeltilmemiş
haliyle ödevi götürmesine izin verin. Öğretmen, çocuğun nerede sorun yaşadığını bilmek ister.
Eğer siz çocuğu hep düzeltilmiş ödevle gönderirseniz, öğretmen çocuğu olduğundan daha
farklı bir şekilde tanımış ve yanıltılmış olacaktır.
Ödev ne kazandırır? Ödevlerini düzenli yapan çocuklar yapmayanlara göre okul hayatında her zaman daha başarılı olur. Ödev başarıda istikrarlı olmayı yani başarının her zaman
devam etmesini sağlar. Ödevlerle çocuğun ne kadar öğrenip öğrenmediği tespit edilir. Öğrenilenlerin tekrarının yapılmasını sağlar, unutmayı engeller.
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