TÜRKISCH

Öğrenmek ana okuluna
başlamadan çok önce
başlar

Çocuğunuzu günlük hayatın sunduğu durumlara
dahil ederseniz, en iyi destek bu olur.
Olağanüstü bir şeye ihtiyacı yok. En önemlisi,
çocuğunuzun olabildiğince çok şey yapabilmesi
ve deneyimlemesi. Başarılarından dolayı birlikte sevinin ve onu bu yolda cesaretlendirin.
Çocuklar daha doğumdan itibaren, ana ve ilk
okulda devam eden öğrenimleri boyunca önem
taşıyan hayat tecrübelerini kazanır.

Gündelik yaşam içerisinde çocuğunuza katılım,
dil gelişimi ve eğitim konuları için önerileri
www.gfi.nw.ch ›  Vorschulkind adresinde
bulabilirsiniz.

Çocuğunuzu ana
okuluna hazırlamak
ister misiniz?
Ana okulu için yaş dışında başka
kabul edilme koşulları yok.
Ama çocuğunuzun daha önceden bu
deneyimleri edinmesi ona yardımı olur:
› başka çocuklarla oynamak, koşmak, dengelenmek
› ebeveynlerinden birkaç saat ayrı kalmak
›	çizmek, yapıştırmak, makasla kesmek
› tek başına giyinmek ve soyunmak
› tuvalete yalnız gitmek
› elleri, ağzı ve burnu yıkamak, dişleri fırçalamak
› basit Almanca ifadeleri anlamak
› bir süre bir konuda yoğunlaşmak
› canlılar ve malzemelerle özenerek ilgilenmek
› oyundan sonra toparlanmak – gerekirse yardımla

Ana okulu ve eğitime başlangıç günleriyle ilgili
bilgileri www.nw.ch sayfasında «Kindergarten und
Einschulung» için arama kavramında göreceksiniz.
Sorularınız veya emin olmadığınız konular varsa buradaki
uzmanlarla görüşün: Anne ve baba danışmanlığı, çocuk
doktorları, oyun grubu yönetimi, kreş veya anaokulu
gelişimi ve eğitimi uzmanları.
1. Baskı 2021. Bu broşürün hazırlanmasında «Lernen ist schon für kleine
Kinder sehr wichtig!», 2014, Schule Buchs ve «Lernen beginnt lange vor
dem Kindergarten», 2016, Zürih Kantonu Eğitim Müdürlüğü broşürlerinden
yararlanılmıştır.
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Desteği ile:

Öneriler ve fikirler

Birçok değişik deneyimin
çocuğa yardımı olur.
KONUŞMAK
Çocuğunuzla anadilinde
konuşuyor musunuz?
Ona yeni şeyler gösterip
anlatıyor musunuz?
Çocuğunuz, onunla aktif olarak
konuştuğunuz ve diyalog kurduğunuz zaman en iyi şekilde öğrenir.
Anadilinde geniş bir kelime haznesi,
sonradan iyi Almanca öğrenebilmesini
kolaylaştırır.

İŞITMEK
Çocuğunuzla resimli
kitaplara bakıyor ve onunla
bu kitaplar hakkında
konuşuyor musunuz? Ona
masallar ve hikâyeler anlatıyor musunuz?
Çocukların daha erken yaşta kitaplarla
hikâyelerden keyif alması, daha sonraları okuma ve yazmayı öğrenmelerini
kolaylaştırır.

DUYGULARLA
BAŞ ETMEYI
ÖĞRENMEK
Çocuğunuzun yaşadığı duyguları adlandırıyor musunuz?
Can sıkıntısına izin veriyor
musunuz?
Çocuğunuz başka kişilerin duygularını
daha iyi anlayabilir, güzel duygulardan
zevk almayı ve güzel olmayanlarla başa
çıkmayı öğrenir.

Erken öğrenim
önemlidir.

Bu daha çok küçük
yaşlarda başlar.

ŞEKILLENDIRIP
IMAL ETMEK

RESIM YAPMAK
VE TASARLAMAK

Çocuğunuzun su, kum,
kürekler, bardaklar, taşlar,
yapı blokları, legolar,
bulmacalar vs. ile oynamasına
izin veriyor musunuz?

Çocuğunuza kağıt, boyalar,
kutular, yapıştırma bandı,
makas, tutkal veriyor
ve onunla el işleri yapıyor
musunuz?

Çocuk boşaltma, doldurma, şekillendirme, imal etme esnasında matematik için ilk bilgileri edinir. Şekilleri,
boyutları ve miktarları tanıyıp ayırt
etmeyi öğrenir.

Çocuk resim ve el işlerinde,
sonradan yazma için gereken
hareketleri öğrenir. Çocuğunuz
yaratıcılığını geliştirip düşüncelerini
gerçeğe dönüştürebilir.

BIRLIKTE
OYNAMAK

ANLAMAK VE
KAVRAMAK

Çocuğunuzun düzenli
olarak başka çocuklarla
oynama fırsatı oluyor mu?

Çocuğunuzla ormana
gidiyor musunuz?
Mutfakta yardım edebiliyor mu? Eşyalara dokunup
kullanabiliyor ve o esnada
kirlenebiliyor mu?

Çocuklar bu sırada başkalarına
özen göstermeyi, kendilerini
kabul ettirmeyi, yardım etmeyi
öğrenir. Böylece çocuğunuz daha
sonra bir grup içinde rahatlıkla
uyum sağlayabilir.

ÇOK HAREKET
ETMEK
Çocuğunuzla oyun parkına
ve doğaya gidiyor musunuz?
Çocuğunuzun yoğun hareket etmesine olanak tanıyor
musunuz?
Hareket, çocuğunuzun gelişimi için
esastır. İyi bir beden algısını geliştirir
ve konsantrasyon gücü, uzaysal
görselleştirme ve sorun çözme gibi
yetenekleri geliştirir.

Çocuk değişik alanlardaki bilgisini
genişletir ve kurallara uymayı öğrenir.

KENDI YAPMASI
Çocuğunuzun bazı şeyleri
kendi yapmasına – uzun
sürse ve hemen başarılı
olmasa da izin veriyor
musunuz? (örneğin giyinmek, WC'ye gitmek, sofrayı
kurmak, sebze kesmek vs.)
Özerklik çocuğunuzun okul
hayatını kolaylaştırır ve ona
özbilinç kazandırır.

