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TUZLA ATATÜRK ĠLKOKULU 

REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK SERVĠSĠ 

ÇOCUĞUM OKULA BAġLARKEN  

BĠLMEM GEREKENLER? 

 

 Dünyadaki en zor meslek çocuk yetiştirme mesleğidir. 

Bilindiği gibi aile toplumun çekirdeği ve temelidir. 

Ailenin en önemli görev ve sorumluluklarından biri 

sahip olduğu çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmektir. 

Çocuğun eğitimi dünyaya gözlerini açtığı ailesinde 

başlar, okulda devam eder. Ailelerin çocuklarına iyi bir 

eğitim verebilmeleri ve ilerideki eğitim-öğretim 

yaşamında üzerlerine düşen görevleri yerine 

getirebilmeleri için bilgi sahibi olmaları gerekir.  

Okulların açılmasına haftalar kala siz anne 

babalar gibi öğretmenlerde de bir heyecan başlar. 

Veliler bir taraftan kitap kırtasiye okul ihtiyaçları gözden geçirilirken diğer yandan da okul kıyafetleri 

hazırlanır. Öğretmenler de gelecek öğrencileri için hazırlık yapmaya başlarlar.  

Değerli veliler, her şeyin ilkini yaşamak anne baba için başka bir heyecandır. Okul da bu 

heyecanlardan birisidir. Bu bülteni hazırlamamızdaki amaç; okula başlayacak yavrumuzun 

karşılaşacağı durumları sizlerle paylaşmak ve sizlere okul hakkında bazı ön bilgiler vermektir. 

Kayıt Kabul Süreci, 

İlkokul birinci sınıfa kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz öncelikle ilgili ilkokulun 1. Sınıflarına 

bakan müdür yardımcısından okul ve kayıt süreci ile ilgili bilgi alması gerekir. 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında; 

1 Ocak 2010 ile 30 Mart 2011 (67 ay ve yukarı için) arasında doğan çocuklar ilkokul birinci 

sınıfa başlayacak, 

• 30 Eylül 2016’te 60-66 aylık çocuklar ise (Nisan 2011 ile Eylül 2011 arası doğumlular) 

velilerinin yazılı isteği üzerine hazır bulunuşluk düzeyi de göz önüne alınarak; 

a) Ya ilkokul 1. sınıfa kaydı yapılacak, 

b) Ya da okulöncesi eğitime yönlendirilecektir. 

Bu değerlendirme veli isteği, PDR değerlendirmesi ve okul öncesi öğretmeni işbirliğiyle 

gerçekleşecektir. Bu aşamada Okul Rehberlik Servisince öğrenci değerlendirilecek ve sizlere 

çocuğunuzun fiziki ve zihinsel gelişimi açısından hazır olup olmadığı konusunda sizleri 

bilgilendirecektir. 

Okula Uyum Süreci; 

Ebeveynleri olarak çocuklarımızın okula başlaması sizler için önemli bir olaydır. Her anne baba 

çocuğunun okul hayatında ve sosyal yaşamında başarılı olmasını ister. Her anne baba çocuğu 1. 
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sınıfa başlarken heyecanlanır. Bu heyecan bazen bilmeyerek yanlışlar yapılmasına neden 

olabilmektedir.  

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 

19 Eylül 23 Eylül tarihleri arsında 

tüm 1. Sınıf velilerimize uyum 

semineri verilecektir. 

Seminerlerimizde yanlış tutum ve 

davranışları önlemek, 

öğrencilerimizin okul hayatına 

başarılı bir şekilde adım 

atabilmesini sağlamak için 

yapılabilecek çalışmalar üzerinde 

durulacaktır. Bu seminerler sizlerin 

aklına takılan problemlere ışık tutma ve okul kültürünü anlamada faydalı olacaktır. Okula uyum 

sorunu yaşayan çocuğun çevre ile iletişimi ve evdeki yaşamı okuldaki karşılaşacağı problemleri 

çözmede bir temel oluşturmaktadır. Bu konu ülkemizde zaman zaman televizyon, gazete ve 

dergilerde de gündeme gelmektedir. Ancak halka iletilen bilgilerin çoğunluğu yetersiz olduğu gibi 

bazıları geçersiz, bazıları ise tartışma konusu olacak niteliktedir.  

Okul korkusu (Fobisi) nedir? 

Okul korkusu uyum sürecini uzatan ve 

çocuğun yaşamını eğitim performansını 

olumsuz olarak etkileyen bir duygu sürecidir. 

Okul korkusu okula giden çocukların yaklaşık 

olarak %2’sinde görülür. Birçok çocuk için 

okula gitmek heyecan verici ve eğlenceli olsa 

da bazıları için durum böyle değildir. Genellikle 

okul fobisi belirtileri sabahları okula gitmeden önce ya da Pazar akşamları görülür. Çocuğa okula 

gitmeyeceği söylendiğinde bu belirtiler kendiliğinden kaybolur. Bu çocuklar utangaç davranırlar ve 

genellikle aile bireyleri dışındaki yabancı kişilerle sosyal ilişki kurmakta güçlük çekerler. Ailelerine 

çok bağımlıdırlar. Bu bağlılık genellikle anne üzerinde yoğunlaşmıştır. Yanlarında anne babaları 

olmadan sınıfa girmek istemezler. Anne babalarından ayrıldıklarında kendilerinin ya da ailelerinin 

başlarına kötü bir şey geleceğinden korkarlar. Bu çocuklar genelde kendilerinin ve ailelerinin 

başarı kaygıları yüksek olan uyumlu ve aşırı onay bekleyen çocuklardır.  Okul fobisi yaşayan 

çocuklarda çeşitli derecelerde psikosomatik belirtiler görülür. Bunlar mide bulantısı karın ağrısı 

kusma ve baş dönmesi şeklinde bedensel yakınmalardır. 

Okul korkusunun nedenleri; annenin çocuğun okula başlamasına ilişkin endişelerini 

yansıtması çocukta okula karşı korku oluşturabilmektedir. Boşanma, yeni bir kardeşin doğumu 

taşınma, maddi sorunlar, hastalık, yakın birinin ölümü gibi stres yaratan olaylardan birinin ya da 

bir kaçının olması okul korkusuna etkili olmaktadır. Korkunun önemli nedenlerinden bir diğeri de 

anne babanın aşırı koruyucu tutumudur. Aşırı koruyucu ve kollayıcı tutumda çocuk sürekli olarak 
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“aman düşersin hasta olursun”, “çocuklara sokulma döverler”, “sen karşıya geçemezsin dur ben 

geçireyim”, gibi uyarıları duyar. Çocuk adım atsa yanında biri vardır ve yardıma hazırdır. Bu tutum 

çocukta her an her yerde tehlikelere karşı karşıya olduğu inancını oluşturur. 

Neler yapılabilir? 

Çocuğun kendisini terk edilmiş ve yalnız hissetmesine yol açabilecek davranış ve 

tutumlara dikkat edilmelidir. Çocuğunun okulda başaramayacak kadar küçük olduğunu düşünen 

anne farkında olmadan çocuğuna onun okula gitmesini istemediğini belirten sinyaller verir.  Bu 

süreçte mutlaka vedalaşmalar kısa tutulmalıdır. Kendi okul yaşantınıza ilişkin fotoğraflar ve güzel 

anılardan bahsetmek faydalı olacaktır. Çocuğun korkularıyla ne sizler ne de başkalarının alay 

etmesine izin vermeyin. Çocuğun okula gitmesi konusunda kararlı olun. Çocuğunuz mutlaka 

kararlılığınızı test edecektir. Bu süreçte okula gittiğinde kendisini daha iyi hissedeceği ve 

kazanacağı güzel ve faydalı davranışlarla onu ikna etmelisiniz. Sabahları çocuğunuz kalktığında 

yakınmasına fırsat verecek cümleler kurmayın “bu gün kendini nasıl hissediyorsun”, “karnının, 

ağrısı mide bulantın geçti mi?” diye sormayın. Eğer çocuğunuz kendiliğinden yakınıyorsa ve 

bunlar her zaman olanlar gibiyse çocuğunuzla tartışmaya girmeden onu okula gönderin. Çocuğun 

yeterince dinlenmiş olmasına ve özellikle uykusunu almasına özen gösterin.   Mutlaka 

ödevlerinde ve yapamadığı etkinliklerde çocuğunuza yardımcı olun. Çocuğu onun için çok zor 

olan bir şeyi yapmaya mecbur etmek anne baba için oldukça güç olabilir. Ama ödün vermemek 

çözümün yarısıdır. Çocuğun sıkıntı ve endişeleri normal karşılanmalı fakat onun okuldan uzak 

kalmasına mani de olmamalıdır.  

Yazma Hazırlıkları; 

İlk okuma yazma öğretimi açısından 

kalem tutmanın ayrı bir önemi bulunmaktadır. 

Çocuğunuzun bu aşamada edineceği 

alışkanlıklar ömür boyu sürmektedir. 

Öğrencinin kalemi yanlış tutması ellerinin 

çabuk yorulmasına neden olmakta ve güzel 

yazı yazmasını engellemektedir. Bu süreçte öğrenci gözlemlenmeli ve kalemi doğru tutma 

alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

Yazma çalışmalarında öğrencinin zorlandığı konuların başında kalem tutma ve istenilen 

şekilleri çizebilme gelmektedir. Bu süreçte veli el ve kol kaslarını geliştirici egzersiz çalışmaları 

yaptırarak kas esnekliğini çocuğuna kazandırabilir. Özellikle sınırlı boyama çalışmalarına önem 

verilmeli çocuğun dikkat becerilerini arttırıcı egzersiz çalışmaları yaptırılmalıdır. 

Ses Temelli Cümle yöntemi; 

Ses temelli cümle yönteminde ilk okuma yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. 

Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere kelimelere ve son 

olarak da cümlelere ulaşılmaktadır. Bu yöntem dil yapımıza daha uygun olup öğrencinin telaffuz 

yeteneğini arttırıcı bir yöntemdir. Öğrenci yazı ile konuşma arasındaki benzerliği görmekte yazını 

harflerin birleştirilmesiyle konuşmanın ise seslerin birleştirilmesi meydana geldiğini anlamaktadır. 
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BitiĢik eğik yazı; 

İlk okuma yazma çalışmalarına bitişik eğik yazı 

ile başlanacaktır. Öğrencilerin anatomik yapıları 

gereği kalemi eğik olarak tutmaktadır. Çocuklar 

kalemi ilk ellerine aldıklarında da eğik ve 

dairesel çizgiler çizdikleri gözlemlenmektedir. 

Bitişik eğik yazı harflerin doğru yazılımını 

desteklemektedir. Bu yazı biçiminde geriye 

dönüş olmadığından harflerin yazılış yönlerinin 

karıştırılması durumu ortadan kaldırmakta 

yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır. Ayrıca bitişik eğik yazıda ki süreklilik 

düşüncedeki sürekliliği de yansıma yazıda kullanılan akıcılık okuma becerisine de yansımaktadır. 

Bitişik eğik yazı alışkanlığı öğrencilerin diğer yazı karakterleriyle yazılmış metinleri okumalarında 

problem çıkarmamaktadır. 

Tam ve Güzel Okuma; 

Anne babalar olarak bizler her zaman çocuklarımızı en önde ve en başarılı görmek isteriz. Bu 

okuma ve yazma çalışmaları içinde geçerlidir. Çocuğumuzun sınıfta en önde ve en güzel bir şekilde 

okumasını isteriz. Bunda da bazen ölçüyü kaçırabiliriz. Çocuğumuzun bize göre okumayı geciktirmesi 

kabullenemeyecek bir eksikliktir. Oysaki bu günlerde yapacağımız acelecilik ve basit bir hata bir ömür 

boyu sürebilecek eksiklik olarak karşımıza çıkacaktır. Bu noktada anne babaya düşen gören 

öğretmenlerle sıkı bir diyalog içerisinde olmaktır. İyi bir hazırlık devresi geçiren, ev egzersizleri yapan, 

herhangi bir sağlık problemi olmayan, okula düzenli olarak devam eden,  ailesi ve öğretmenince takip 

edilip ilgilenilen öğrenci zamanında okuma yazma çalışmalarında başarılı olacaktır. 

Tuvalet problemi; 

Çocukların okula uyumda karşılaştıkları sorunlardan biri de okulda tuvalete gitmektir. Tuvalet 

eğitimi, çocuğun sosyal gelişiminde önemli bir basamaktır. Her çocuğun tuvalet eğitimine hazır olma 

yaşı farklıdır. Bazıları 18-24 ay arası buna hazır olma belirtileri gösterirken, bazı çocukta ise 30 aya 

kadar beklemek gerekecektir. Okula başlayan bir çocuğun tuvalet alışkanlığını kazanması gerekir. 

Çocukların boyuna uygun olmayan lavabolar ve hijyenik olmayan tuvaletler, çocuğun evde alışık 

olduğu düzenden farklı gelince kullanmak istememektedirler Eve kadar tuvaletini tutan çocuklarda ise 

depresyondan bağırsak yırtılmalarına kadar sorunlar ilerleyebiliyor. Tuvalet ihtiyacı olunca size 

söylemesi için cesaretlendirin. Aşırı titiz olan çocuklar, okul tuvaletlerine şüpheci yaklaşıyor ve o 

mekânı reddetme şeklinde bir duyguya kapılarak eve varıncaya kadar kendini sıkıyor. Okul 

tuvaletlerinde bir başka sorun ise çocukların mahremiyetiyle ilgili. Bu tür sorunları yaşamamak için 

öğrenci velisi sınıf öğretmeni uyum süreci boyunca öğrenciyi okul tuvaletlerini nasıl kullanacağı, 

temizliğini nasıl yapacağı ve kendi mahremiyetini nasıl koruyacağı hakkında bilgilendirmelidir. 

Son olarak; 

Anne ve babaların çocuklarının istenilen davranış ve alışkanlıkları kazanabilmeleri; kendi 

kendilerini kontrol edebilen, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen girişimci bireyler olmalarını 

sağlayabilmeleri, yaşanabilecek problemlerin tespiti ve çözümü noktasında, rehberlik birimimiz 

başvurmayı unutmayınız. 


