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ZAMAN 

Yeniden merhaba sevgili öğrencim, geçtiğimiz hafta nasıl verimli ders çalışabileceğin 

üzerinde değerlendirmeler yapmıştık, bu hafta ise zaman üzerine çalışacağız. 

Zaman kelimesini daha önce hiç duydun mu? Peki ya önce, şimdi ve sonra ne demek? 

Dün, bugün, yarın,  gece, gündüz, sabah, öğle, akşam…. 

Zaman bir iş için geçen ve ya gereken süredir. Örneğin bir ders ne kadar sürer? Evet, aferin 

30 dakika, peki ya teneffüs ne kadar sürer? Evet, tam 10 dakika sürer Zaman 

durdurulamaz, geri döndürülemez ve depolanamaz, ama zamanı planlayabilirsek, 

yapacağımız işler için yeter 

Bir gün içinde yapmamız gereken ne çok şey var, bakar mısın, beraber sayalım mı? Sabah 

uyanmak, yüzümüzü yıkamak, giyinmek, okula gitmek, çalışmak ve öğrenmek, oyun 

oynamak, aile ile vakit geçirmek, yürümek, koşmak, yemek yemek, dinlenmek, uyumak… 

hepsine nasıl yetişeceğiz, hepsini aynı anda yapabilir miyiz? Hayır  

İnsanlar işlerini yapabilmek için zamanı planlamaya ihtiyaç duyarlar, zamanımızı 

planlayabilmek için, zamanı dakikalara, saatlere, günlere, haftalara, aylara ve yıllara 

bölmemiz gerekiyor. 60 dakika 1 saat yapar, 24 saat birleşince 1 gün olur, 7 gün birleşince 

1 hafta, 4 hafta ise bir ayı oluşturur. Hangi günler okula gideriz biliyor musun? Peki, hangi 

günler okula gitmeyip tatil yaparız 

Zamanı doğru  planlayabilmek için; hangi işin, ne zaman, ne kadar süreceğini öğrenmemiz 

gerekiyor. Sen biliyor musun? Ne kadar süre uyursun, okula gitmek için evden saat kaçta 

çıkarsın? Peki okula vardığında saat kaç olur? Yolculuk kaç dakika sürmüştür? Bir çizgi 

film ne kadar sürer? Kaç dakikada yemek yersin? Bu soruların cevaplarını kendini 

gözlemleyerek öğrenebilirsin, ondan sonra zamanı planlamak çok kolay  

Gün içinde yapman gerekenleri bir kağıda not al, hangi işi hangi saatte yapacağını belirle, 

işte zaman planlaman oluşmaya başladı. Senin için bir sonraki sayfaya bir zaman çizelgesi 

bırakıyorum, ailenle beraber doldurmaya çalış. 

Haftaya görüşmek üzere, unutma, Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye 

bağlıdır. 
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