Kısa ve öz: Tavsiyelerimiz
Çocuğunuza zaman ayırın!

Ufak ritüeller uygulayın (örneğin
yatmadan önce hikaye
anlatın/kitap okuyun)

Her gün çocuğunuzla oynayın,
resim ya da el işleri yapın!

Çocuğunuzun yeterli uyku
alması önemlidir!

Güzel aile oyunları herkesi
eğlendirir.

Sağlıklı beslenmeye dikkat edin
ve çocuğunuzu düzenli olarak
korunma muayenelerine
götürün!

Yaptığınızı aynı zamanda
çocuğunuza anlatın!
Ekran karşısında günlük 30
dakika yeterlidir. Çocuğunuzu
sanal ortamda yalnız
bırakmayın!
Kısa mesafelere yürüyerek
gidin. Günlük hareket etmek iyi
gelir!

Güvendiğiniz eğitimcilerle
çocuğunuz hakkında konuşun!

Sorularınız mı var?
Okula kayıt ve okul başlangıcıyla
ilgili bilgiler semtinizdeki ilkokulun
internet sayfasında bulabilirsiniz.

Gündüz çocuk yuvasından okula

Geçiş sü reci
Okula gidecek çocuklar için iki sene
önceden başlayan destek olanakları:

Dil

Konsantrasyon
ve algı

Kaba ve ince motor
becerileri

Kendi kendine yeterlik
kazanma

Kurallar/ritüeller
ve sosyal öğrenme

Sevgili Ebeveynler!
Her yıl ilgilenen ebeveynlere diğer ebeveyn,
eğitimci ve öğretmenlerle değişik konular
hakkında bilgi alışverişi olanağı bulunan bir
bilgilendirme toplantısını sunmaktayız.
Dil

Bu yıl maalesef böylesi bir toplantı yapma
imkanımız olmadığından elinizdeki bildiriyi
hazırlayıp ilginize sunuyoruz.
Böylelikle çocuklarınızı okula başlangıçlarının
rahat olması için nasıl kolay ve eğlenceli
aktivitelerle destekleyebileceğiniz konusunda
bazı ipucular vermeyi amaçlamaktayız. Bu
bildiride şu gelişim alanlarıyla ilgili birçok fikir
bulabilirsiniz:

Konsantrasyon
ve algı

Algının değişik alanları bulunmaktadır: Hissetmek, koku almak, tat almak. Tüm alanlara hitap
edilmelidir.
Çocuk parkında veya bahçede oynarken bu kolayca gerçekleşebilir (tırmanmak, kumda
oynamak, sallanmak, trotinete veya bisiklete binmek, paten yapmak).
Araba veya otobüsle giderken „Çantamda Ne Var“ oyunu oynanabilir.

İnce ve kaba
motor becerileri

Çocuklar çok hareket etmelidirler, böylece öğrenmeleri gereken tüm hayat için önemli olan
belirli hareket biçimlerinin temeli atılır. Aynı zamanda hareket etmek sağlığa yararlıdır.
Kaba motor becerilerinin geliştirilmesini sağlayan örnekler:
• Merdiven çıkmak, koşmak, top vb. atıp yakalamak, oyuncak arabalar vb. sürmek,
zıplamak, tek ayak üstünde durup dengeyi tutmak, tırmanmak.
İnce motor becerilerinin geliştirilmesini sağlayan örnekler:
• Bir şeyi kesmek, yapıştırmak, elle yapmak, kalemi doğru tutmak, bir şeyi ipe dizmek,
düğme ve fermuar açıp kapamak, poğaça/kek pişirmek, çatal bıçak kullanmak, küçük
tamiratlar yapmak.

- Dil
- Konsantrasyon ve algı
- Kaba ve ince motor becerileri
- Kendi kendine yeterlilik kazanma
- Kural/ritüeller ve sosyal öğrenme.
Çocukların öğrenme sevinci, motivasyon ve kendi
isteklerini özellikle önemsemekteyiz çünkü bunlar
öğrenmenin en iyi önkoşulunu oluşturmaktadır.
Bunlara ek olarak soru veya dileklerinizin olması
durumunda lütfen çocuğunuzun eğitimcilerine
ya da yakınınızdaki ilkokula başvurabilirsiniz.
Herne’deki ilkokullar ve gündüz çocuk yuvalarınız

Okula başlamadan iki sene önce çocukları destekleme olanakları
Dil, iletişim kurmanın önemli bir anahtarıdır. Çocuğun dil gelişimi şu aktivitelerle teşvik
edilebilir:
• Günlük yaşamda. Alış veriş yapmak, yemek pişirmek, gezmek… ve bunları yaparken
konuşup eşyalar ve görünen şeyleri adlandırmak ve haklarında konuşmak.
• Parmak oyunları ve uyaklı deyimler/tekerlemeler.
• Şarkı dinlemek ve söylemek.
• Radyo oyunları dinleyip hakkında sohbet etmek.
• Kitap okumak ve hikayeler hakkında konuşmak.
• Birlikte grup oyunları (Memory, Nanu, Ratz Fatz, Obstgarten) oynamak.
• Eşyaların adlarını söylemek, ilgili sıfatlar bulmak, hem tekil hem çoğul biçimlerini
kullanmak, soru cümlelerini kurmak.

Kendi kendine
yeterlilik

Kurallar/ritüller
ve sosyal
öğrenme

Çocuğun kendi kendine bir şey yapabileceğine güvenmek!
• Kendi başına giyinip soyunmak
• Büyüklerin yanında çatal bıçak kullanarak yemek
• Ayakkabı bağcıklarını bağlamak
• Kreş çantasını kendi taşımak
• Büyüklerin eşliğinde trafikte hareket etmek
Kurallar ve ritüeller hem güvenlik hem güven sağlar!
Herkes aynı kurallara uymak zorunda! Olumlu örneklerden öğrenmek.
Masada birlikte yemek yemek.
Sıkça diğer çocuklarla birlikte olmak sosyal öğrenmeyi geliştirir.
Tavsiye: Aile oyunları, çocuk parkında oynama vakitleri, derneklerde spor faaliyetleri.

