Okul için Hazır olmak!
Değerli Veliler,
İlkokula başlangıç dönemi, bir yandan sevinç ve merak, ama diğer yandan
da belirsizlikler ile başlar.
Bu broşürde, çocuğunuzun okula başladığında size yardımcı olabilecek
örnekler bulacaksınız.
Bu becerilere çocuğunuz ne kadar iyi sahip olursa, o kadar daha kolay yeni
çevresine uyum sağlayabilir ve bununla beraber öğrenimine konsantre
olabilir. Ayrıca bu broşürde çocuğunuzun bu becerileri öğrenmesi için nasıl
destek olabileceğinizi gösteren ipuçları bulacaksınız.
Biz çocuğunuzu sevinçle bekliyoruz ve birlikte iyi bir başlangıç olmasını
diliyoruz!
Buchhügel İlkokul Ekibi
___________________________________________________________________
Grundschule Buchhügel, Goerdelerstr. 131, 63071 Offenbach, Tel. 069-8065-2877,
www.grundschule-buchhuegel.de

Çocuğunuzun günlük yaşam becerileri
 Kendi kendine soyunup giyinebilmesi
Tavsiye: Çocuğunuzun kendi başına giyinmesine izin verin.

 Kendi başına ayakkabılarını bağlayabilmesi
Tavsiye: Çocuğunuz ile
ayakkabılarını bağlayın.

birlikte

uygulayarak

 Teneffüslerde bağımsız ve yardıma ihtiyacı olmadan tuvalete
gidebilmesi
Tavsiye: Erken tuvalet eğitimine evde başlayın. Ayrıca çocuğunuzun
sınıftaki ders ortamında istediği herhangi bir zamanda tuvalete
gidemeyecek olduğunu unutmayın.

 Kendi başına burnunu temizleyebilmesi
Tavsiye: Çocuğunuza yalnız ve kendi başına burnunu temizlemesine
izin verin.

 Küçük bir alanda kendini yönetebilmesi ve düzenli olabilmesi
(Çalışma masası, Okul çantası vs.)
Tavsiye: Çocuğunuzun evde temizlik işlerine yardımcı olmasına izin
verin. Örneğin, birlikte yemek masasını kurun veya anaokulu için
çantasını birlikte hazırlayın.

 Çocuğunuz için, kendi ve diğer çocukların eşyaları için
sorumluluk alabilmesi
Tavsiye: Çocuğunuz malzemelerini kullanırken çok dikkatli olabilmeli,
ve hiçbir şeyi kaybetmemeye veya kırmamaya özen gösterebilmeli.

 Okula gidiş yolunu bilmesi
Tavsiye: Okula gidiş yolunu birlikte keşfedebilirsiniz. Olası tehlikeleri
onunla konuşarak açıklayınız. Çocuğunuza zamanla daha uzun
mesafeleri kendi başına gidebileceğinin güvenini veriniz.

Çocugunuzun motorik becerileri
 Çocuğunuz doğru kalem tutabilmesi gerekir
Tavsiye: Çocuğunuz ile doğru kalem tutuşunu pratik
olarak uygulayın. Onu gözlemleyin ve gerekirse
tutuşunu düzeltin.

 Çocuğunuz renkli kalemler, makas ve yapıştırıcı ile çalışabilmeli.
Tavsiye: Çocuğunuzla boyama, kesme veya yapıştırma el işleri yapınız.
Oyun içinde ince motorik becerilerini geliştirin. (LEGO-Taşları, Iplik
oyunları vs.)

 Çocuğunuz denge becerisine sahip olmali,
yakalayabilmeli ve tek ayak üzerinde atlayabilmeli.

bir

topu

Tavsiye: Çocuğunuzun fiziksel olarak çeşitli alanlarda aktif olmasından
emin olun. Örneğin; oyun parklarına birlikte gitmeyi ihmal etmeyin.

Çocuğunuzun algı, konsantrasyon ve hafıza becerileri
 Çocuğunuz dinleyebilmeli
Tavsiye: Çocuğunuza önce birşeyler okuyunuz. Ardından
okuduğunuzun içeriği hakkında belirli sorular sorunuz.
Aile içindeki iletişim kurallarına özen gösteriniz. (örneğin; biri
konuşurken söz kesilmemesi gibi)

 Çocuğunuzun önemli şeyleri aklında tutabilmesi
Tavsiye: Çocuğunuza günlük küçük görevler verin. Çocuğunuz bilgi
paylaşımları gerçekleştirsin ve kendi telefon numarasını hatırlayabilsin.

 Yalnız bir süre için (asgari 15 dakika), kendi başına uğraşabilsin.
Tavsiye: Ona odasında yalnız oynamasına izin verin.
(Elektronik cihazların olmaması şartıyla!)

Çocugunuzun kişisel ve sosyal becerileri
 Çocuğunuzun gereken saygı ifadelerini bilmesi gerekir
(Selamlaşmak, Vedalaşmak, Teşekkür etmek, Rica etmek vs. )
Tavsiye: Çocuklar taklit ederek öğrenirler. Bu nedenle onlara iyi örnek
olmaya çalışınız.

 Çocuğunuzun diğer çocuklar ile oynayabilmesi ve kaybetmeyi
de kabul edebilmesi gerekir.
Tavsiye: Çocuğunuz ile birlikte masa oyunları
oynayın ve çocuğunuza
oynamak için diğer
çocuklarla buluşmasına izin veriniz.

 Çocuğunuzun bir şeyi ya da birisini beklerken
sabırlı olabilmesi
Tavsiye: Çocuğunuz beklemesini ve sabırlı olmasını öğrenmelidir.
İsteklerinin her zaman istediği an olmayacağını anlamalıdır.

 Çocuğunuzun koyulan kurallara saygı gösterebilmesi
Tavsiye: Herkes tarafından ortak aile kurallarına sürekli uyulmasına
dikkat ediniz.

 Çocuğunuzun sorun ve anlaşmazlıkları çözebilmesi
Tavsiye: çocuğunuzla ihtiyaçları ve duyguları hakkında olabildikce
konuşunuz.

Çocuğunuzun Dil yeterliliği ve becerisi
 Çocuğunuzun açıkça ve tam cümlelerle konuşabilmesi ve
kendini ifade edebilmesi
Tavsiye: Çocuğunuz ile tam cümlelerle konuşunuz. Anaokulunda gün
boyu yaşadıklarının özetini size anlatmasına izin veriniz. Bol bol
çocuğunuza kitaplardan hikayeler okuyunuz. Anadili yanında oldukca
Almanca da konuşmaya özen gösteriniz.

