
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

atematik günlük 
hayatımızın içinde 
yer alan bir 
bilimdir. Hepimiz 

hayatımızın her anında 
matematiğe başvururuz. 
Alışverişte bir şey satın 
alacağımız zaman, yemek 
yaparken kullanacağımız 
malzemenin ölçüsünü ayarlarken, hava 
durumunu tahmin ederken, yani sık sık 
kullandığımız bir bilim dalıdır. Peki 
matematikle bu kadar iç içe olmamıza 
rağmen neden matematikten korkarız? 
Herhangi bir insanı çevirip matematik 
hakkında ne düşündüğünü sorduğumuzda 
genellikle alacağımız cevap bellidir. 
Matematik korkutucu, anlaşılması güç, 
karmakarışık işlemlerin yapıldığı zor bir 
derstir.  

 Matematiğin korkulan bir ders olarak 
görülmesinin en temel sebebi önyargı ve 
bakış açısıdır. Öğrenci öncelikle ’’Ben 
matematiği yapamıyorum, matematik çok 
zor, anlamıyorum’’ şeklindeki düşünce 
biçimini değiştirmelidir. Hangi konu olursa 
olsun ‘’yapamam’’ önyargısı ile çalışmaya 
başlayan öğrencinin yapamaması doğaldır. 
Önyargı başarının da başarısızlığın da 
temelini oluşturur. ’’Çalışsam da yapamam’’ 
önyargısı sonucu öğrenciler yapıp 
yapamayacaklarını denemek bile istemezler.  
’’Ben yapamam.’’ önyargısını ‘‘Ben 
yapabilirim’’e dönüştüren bir öğrenci 
başarının da temelini atmış olur. 

Önyargıların yanı sıra öğrencinin 
matematiksel geçmişi de önemlidir. İşlem 

kabiliyeti yetersiz olan bir öğrenci 
matematiğin temel konularını çalışmakla işe 
başlamalıdır. Matematik dersinde temel 
konuları öğrenmeden, daha ileri düzeyde 
bilgileri anlamak ve soru çözmek mümkün 
değildir. Bu nedenle kolaydan zora, basitten 
seviyedeki konulara doğru bir çalışma tekniği 
izleyen bir öğrenci sınavda da daha iyi 
sonuçlar elde eder. İşlem kabiliyeti iyi ama 
konuları anlamakta güçlük çekiyorsa konuları 
kavramaya daha fazla vakit ayırmalıdır. 
Öğrencilerin bir çoğu çalışma programı 
yaparken matematiğe daha az zaman ayırma 
eğilimindeler.  Matematik dersi sürekli ilgi ve 
sabır gerektiren bir derstir, dolayısıyla 
matematiğe kısa bir zaman ayırıp başarı 
beklemek yapılan en büyük hatalardan 
biridir. Matematiği günlük çalışmak ve 
gereken zamanı ayırmak gerekir. Bir konu 
tam anlaşılmadan diğerine geçilmemelidir ve 
aralıklı olarak öğrenilen konular tekrar 
edilmelidir.  

Diğer önemli etken de öğrencinin kendini 
diğer öğrencilerle kıyaslamak gibi yanlış bir 
tavır içinde bulunmasıdır. Hiçbir öğrenci 
kendini diğerleriyle kıyaslamamalıdır. Çünkü 
her öğrencinin matematiği anlama ve 
başarma biçimi farklıdır ve bu durumu 

zekaya bağlamak doğru değildir. Öğrenci 
başarıları arasındaki farkı yaratan şey, 
öğrencilerin başaracaklarına olan inançlarıdır. 
Başarmak için gösterilen çabayı inanç 
belirler. 

Çaba, inanç ve sabır olursa başarı da olur. 

Aysel KILINÇ 

Matematik Öğretmeni 

KİM KORKAR MATEMATİKTEN? 
 

 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
 

10.04.2017 Pazartesi 
08:40 Mat. Uyg. I.yazılısı (Gr5678) 
10:30 TEB "Bütçe ve Tasarruf  
 Konulu Eğitim" semineri - 
 Sevinç ÜNSAY(Gr234 Gr567) 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

11.04.2017 Salı 
09:00 Teog Deneme Gr8 (Tr-Mt-Dn) 
09:50 Yüzme (Gr24) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf öğr. (Din Kült.) 
 

12.04.2017 Çarşamba 
08:40 Trafik Güvenliği I.Yazılı(Gr4) 
08:40 Alm./İsp. I.Yazılısı (Gr567) 
09:00 Teog Den. Gr8 (Fn-So-İng) 
09:50 Yüzme (Preschool) 
12:30 Tenis (Gr1) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuklarla Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

13.04.2017 Perşembe 

15:40 İngilizce Destek Programı  
 

14.04.2017 Cuma 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf  öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

15.04.2017 Cumartesi 
08:50 TEOG Destek Prog (5,6,7,8.sın) 
11:00 Müzikal prova ve fotoğraf  
 çekimi 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl.  (Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (İlköğretim) 
 



Okulumuzun 5,6 ve 7. sınıfları ile birlikte 
Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ndeki Yaban 
Store da düzenlenen okçuluk etkinliğine 
katıldık. 
Öğrencilerimiz  milli sporcuların eğitimi altında 
ok atma sporunun temelini  alıp, atışlar yapma 
imkanını buldular.Atışlar sırasında hem çok 
eğlendiler hem de hedefteki en büyük puanın 
bilinen “hedefi onikiden vurmak” sözündeki gibi 
oniki değil, doğrusunun on olduğunu 
öğrendiler.  
Ayrıca, izcilik, tırmanma ve çadır kurma 
hakkında bilgilendirildiler. Eğitmen eşliğinde bir 
de çadır kurup kaldırdılar. 
Eğlenceli ve eğitici dakikalar çabuk geçti ve 
tekrar gelmek niyeti ile oradan ayrıldık.

. 

Öğretmenimiz Orman Haftası ile ilgili etkinlik 
hazırlayacağımızı söylediğinde sınıf olarak çok 
sevindik. Çünkü ormanlar hepimiz için 
kaybedilemeyecek kadar değerlidir. Bir ülkenin 
doğal güzellik ve zenginlik kaynağıdır. Öte 
yandan kullandığımız araç ve gereçlerin çoğu 
ağaçlardan yapılır. Evimiz, önümüzdeki masa, 
oturduğumuz sandalye, elimizdeki kalem, 
defterimiz, yaktığımız odun hep ağaç 

ürünleridir. Bize bu kadar yarar sağlayan, ülke 
ekonomisinde önemli yeri olan ormanları 
korumalıyız. Ağaç dikip, yeni ormanlar 
yetiştirilmesine yardımcı olmalıyız. Orman 
yurdun hem süsü, hem gücüdür. Yaptığımız 
etkinlikleri ilgiyle izleyip bize destek olan tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.  

2/A Sınıfı 

1/A sınıfından Ada Gürgen , ’’Anne 
ve Bebeği’’ adlı, pastel boya ile 
renklendirdiği resmiyle şubat ayı 

sanatçısı oldu. Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

ORMAN HAFTASI 
 

 

Ahşap mandal ile oluşturdukları  ’’ Gemi ile 
Yolculuk’’ adlı tasarımlarıyla 5/B sınıfından  
Turgut Arhan MENGÜ ve Atilla KELEŞOĞLU 
mart ayı sanatçıları oldular. Öğrencilerimizi 
yaratıcı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

OKÇULUK SPORUNU KEŞFETTİK 
 

 


