
 

 

BUGÜN OKUL NASIL GEÇTİ DIŞINDA SORULABİLECEK SORULAR 

Hepimiz zaman zaman çocuklarımız ile hiç konuşamadığımızdan, okuldan geldiklerinde hiçbir şey 

paylaşmadıklarından şikayet etmişizdir. Özellikle ısrarla sorduğumuz “Bugün okul nasıl geçti?” 

sorusuna rağmen “iyi”, “güzel” gibi cevaplar beklemediğimiz bir cevaptır. En azından “iyi”den 

kastedilenin ne olduğu ya da bu kelimenin içinin doldurulması gerektiğidir. 

Eğitim pedia’da okuyup çok beğendiğimiz yazının bir kısmını sizlerle paylaşmak istedik: “Bugün okul 

nasıl geçti?” sorusuna yanıt alamayan bir annenin 1. ve 4. sınıftaki çocuklarına sormak için 

hazırladığı bir liste. Umuyoruz ki çocuklarınızla daha açık bir iletişim kurmak adına sizler için de 

ufuk açıcı olur.  

1) Bugün okulda olan en iyi şey neydi? (Bugün okulda olan en kötü şey neydi? ) 

2) Bugün seni güldüren bir şeyi anlatsana. 

3) Okuldaki en harika yer neresi? 

4) Bugün duyduğun en tuhaf kelime hangisiydi? (ya da birinin anlattığı en tuhaf şey?) 

5) Bu akşam öğretmenini arasam, senin hakkında bana neler anlatır? 

6) Bugün herhangi birine nasıl bir yardımın dokunmuştur sence? 

7) Bugün herhangi birinin sana nasıl bir yardımı dokundu? 

8) Bugün öğrendiğin bir şeyi anlatsana. 

9) Bugün en çok ne zaman mutlu oldun? 

10) Bugün en çok ne zaman sıkıldın? 

11) Teneffüste daha önce hiç oynamadığın birisiyle oyun oynasaydın, o kişi kim olurdu? 

12) Bugün olan iyi bir şey anlatsana. 

13) Bugün öğretmen en çok hangi kelimeyi kullandı? 

14) Sence okulda neyi daha çok öğrenmelisin/yapmalısın? 



 

 

15) Sence okulda neyi daha az öğrenmelisin/yapmalısın? 

16) Sence sınıfta kime karşı daha iyi davranabilirsin? 

17) Teneffüste en çok nerede oynuyorsun? 

18) Sınıfınızdaki en komik kişi kim? Neden komik sence? 

19) Öğle yemeğinin en sevdiğin yemeği hangisiydi? 

20) Eğer yarınki öğretmen sen olsaydın, neler yapardın? 

21) Eğer sınıfta herhangi biriyle yerini değiştirebilecek olsaydın, kiminle pazarlık yapardın? 

Neden? 

22) Bugün okulda kalemini kullandığın üç farklı zamanı anlatır mısın? 

Bunlar dışında bizim de önerebileceğimiz; 

 Bugünü 1-10 arasında değerlendirecek olsan ve 10 en iyi puan olsa kaç puan verirdin? 

Neden? 

 Sınıf arkadaşlarının veya sınıfının en iyi üç özelliğini sayar mısın? 

 Sence bugünlerde öğretmenlerin en çok uğraştığı üç zorluk nedir? (Anne- babaların en çok 

uğraştığı üç zorluk nedir? 

 Bir günlüğüne öğretmenlerinden veya okul görevlilerinden birinin yerine geçebilecek olsan 

kimin yerine geçmek isterdin? Neden? 
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