Öğrencime Mektup Örneği
Zeynepciğim merhaba,
Nasılsın? Annen, baban, kardeşin, ablan, hepiniz iyi misiniz? Kedin Mırnav neler yapıyor? Kardeşin
yürümeye başladı mı?
Uzaktan Eğitim Süreci hepimiz için zorunlu ve değişik bir deneyim. Ben her gün okulda seni ve
arkadaşlarını görmeye alışıktım ama okulumuz altı haftadır kapalı ve görüşemiyoruz. Çok özlüyorum
ve merak ediyorum her birinizi. Ama virüsün yayılmaması için hepimiz biraz daha evlerimizde
kalmalıyız. Sen de evde kalmaya dikkat ediyor musun?
Ben kendime haftalık bir program yapıyorum ve evde zamanımı hiç sıkılmadan, verimli bir şekilde
geçiriyorum. Sağlıklı kalmak için çok iyi besleniyorum, günün belli zamanında egzersiz yapıyorum,
size eğlenceli ders etkinlikleri ve ev oyunları hazırlıyorum, kitaplar okuyorum, müzik dinliyorum, her
gün farklı üç arkadaşımla telefonda konuşuyorum, değişik yemek tarifleri deniyorum, bilmediğim ve
merak ettiğim konularda araştırmalar yapıyorum, kazak örüyorum. O kadar çok yapılacak şey var
ki, günler nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Evde ekmek yapmaya da başladım. Annenin güzel bir ekmek
tarifi var mı? Öğrenip bana yazarsan çok sevinirim.
Sen neler yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? Bana neler anlatmak istersin? Sen de bana mektup
yazıp mektubunun fotoğrafını WhatsApp’tan yollarsan çok sevineceğim. Merakla bekliyorum.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın kutlu olsun!
Sana ve ailene sağlık ve esenlikler diliyorum.
Sevgilerimle…
Ceyda Öğretmenin

Öğretmenime Mektup Örneği
Ceyda Öğretmenim merhaba,
Ben sizden mektup gelince inanamadım. Dünyalar benim oldu. O kadar çok sevindim ki! Sevincimden
yerlerde yuvarlanıp taklalar attım. Neden mi? Çünkü ben sizi çok özledim öğretmenim. Sizden
mektup gelince, sanki siz yanımdaymışsınız gibi hissettim. Mektubunuzu bir daha, bir daha okudum.
Ben de ailem de iyiyiz çok şükür öğretmenim. Kedim Mırnav da iyi. Onunla bol bol oynuyorum. Beni
çok eğlendiriyor. Kardeşim Elif yürümeye başladı. Ama sık sık yere düşüyor. O yüzden annem her
yere kilim serdi. Dizleri acımasın diye. Annem ile babam tarlaya gitmeye başladılar. Ekim zamanı
geldi. Ben ve kardeşim evde kalıyoruz. Gülsüm ablam ilgileniyor bizimle. Çok iyi besliyor bizi hasta
olmayalım diye. Küçük annemiz o bizim.
Benim de zamanım iyi geçiyor öğretmenim. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra döşeğimi topluyorum,
kümesten yumurtaları getirip ablama veriyorum. Sonra da oturup küçük kardeşimle oynuyorum
biraz. O arada ablam da yemek pişiriyor. Derken onun işi bitip yanımıza gelince, hep birlikte sohbet
ediyoruz bir süre. Sonra ben derslerimi yapıyorum. Bilemediklerimi ablama soruyorum. İyi ki Gülsüm
ablam var! Öğlen yemekten sonra kardeşimle bana kitap okuyor. Elif hemen uyuyuveriyor. Ablam da
kitabı bana verip kendi derslerini yapmaya oturuyor. Ben de sessiz okuma yapıyorum. Okumayı çok
seviyorum. Akşamüstü avlumuzda ip atlıyorum, top oynuyorum. Arkadaşlarımla oynayabilsem daha
mutlu olacağım ama… Neyse, az kaldı değil mi öğretmenim? Yine hep beraber dersler yapacağız,
oyunlar oynayacağız değil mi? Ben arkadaşlarımı çok özledim.
Bazen çok korkuyorum bu virüsten öğretmenim. Ya aileme bir şey olursa diye çok korkuyorum ve
ağlıyorum. Sonra aklıma sizin gönderdiğiniz komik resimli bilgiler geliyor. “Ben öğretmenimin dediği
her kuralı uyguluyorum, bana ve aileme bir şey olmaz” diyorum. Akşamları haberlerden sonra,
ailecek sizin gönderdiğiniz etkinlikleri yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. Annem ve babam da çok şeyler
öğrendiler eğlenirken. Siz hep bize bu aile etkinliklerinden yollayın olur mu öğretmenim? Eskiden
bu kadar birlikte zaman geçirmezdik. Babam bile her akşam oynamak istiyor. Harika değil mi?
Annemin güzel bir ekmek tarifi varmış. O söyledi, ben de mektubun arkasına yazdım. Afiyet olsun!
Annem de sizden kurabiye tarifi istiyor. Hani bize okula getirdiğiniz tarçınlı kurabiyelerin tarifini.
Ben o kadar anlattım ki evde, merak ettiler tadını. Siz de bana yollar mısınız tarçınlı kurabiyenizin
tarifini?
Öğretmenim, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılı ve ben çok heyecanlıyım. Bayrağımızı
astık. Ben evimizin pencerelerini süsledim. 23 Nisan şarkıları dinleyip söylüyorum. Evdeyiz ama
coşkuyla kutluyoruz bayramımızı.
Öğretmenim, sizi çok seviyorum ve özlüyorum. Lütfen bana yine yazın. Ailem de size selam ediyor.
Sevgilerimle…
Zeynep

