Balkişandina ji bo destpêka dibistanê

Dê û bavên hêja û berpirsên zarokan yên bi rûmet,
amadekirina zarokên we ji bo dibistana seretayî (Grundschule) ku pêvajoyeke nû ya
perwerdê dide destpêkirin, hîn di nava malbatê û bi çûyîna baxçê zarokan (Kindergarten,
Kindertageseinrichtung) ya ji bo zarokan destpê dike. Keç û kur di dema leystinê de bi hevre
hînî lêkolînan, karê destan, boyaxkirin û strangotinê dibin. Herwiha di nava xweliyê de qesra
çedikin, li cihê sporê û li derve, li pirtûkên bi resim dinêrin û çîrokan guhdarî dikin.
Zaroka we wê di demek nêzîk de here dibistanê û bi vê yekê pêvajoyek nû ya jiyanê dest pê
dike. Em dixwazin di vê kovarê de hin pêşniyaran ji we re pêşkêş bikin, ka hûn çawa zaroka
xwe ji bo destpêkirina dibistanê amade bikin. Hûn dikarin pêşniyarên me bi awayekî rihet di
jiyana rojane de bicîhbînin.

Têbinî

Tevger û wezingirtin

Zarokên ku bi zanebûn xwe dilivînin û karibin bedena xwe bikin bin kontrolê, hêsantir hîn
dibin.
Pêşniyarên ji bo destpêka dibistanê
Bila gelekî hareket bikin, bi taybet li derve:

•

li ser çokan

•

hilkişandina bi jor ve

•

bazdan

•

wezingirtin

•

xwe hildan

•

leystina bi gokê

•

ajotina Roller

•

ajotina bîsiklet

Pêşniyarên din ji bo bikaranîna bedenê:

•

leystikên hevxistina herdû destan

•

meşa li ser şiklê hejmara heşt, ku li ser erdê ye

•

hûnandina keziyan

Liv û tevgerên hesas
Bikaranîneke baş ya destan şertekî girînge ji bo nivîsandinê, boyaxkirin û karên din yên
destan (Basteln).

Pêşniyarên ji bo destpêka dibistanê:
Gelek tiştan bi destan bikin:

•

avakirin

•

boyaxkirin

•

tijîkirina boyaxê

•

meqeskirin

•

hevîrê leystinê

•

qetandin

•

pêçandin

•

ziwakirina firaxan

•

...

Pêşniyarên ji bo leystinê:
•

Mikado (darikên zirav)

•

Packesel (kerê barkirî)

•

Puzzle (berhevkirina perçeyan, wêne)

•

Legostein (kevirên leystinê)

Danûstandina di nav komê (gruppe) de
Zaroka we li baxçê zaroka (Kindergarten) hîn buye bi zarokên din re bileyze û bixebite. Di
hefteyên destpêkê yê dibistanê de, wê derfet ji bo zaroka we hebe vê yekê li dibistanê jî
bidomîne û hestê bihevrebûnê ji bo sinifa (Klasse) xwe biafrîne.

Pêşniyarên ji bo destpêka dibistanê:

•

Dîqat bikin, ku zaroka we hertim biçe baxçê zarokan (Kindergarten)

•

Bila zaroka we û yên cîranan bi hevre bileyzin an jî zarokên din yên baxçê zarokan
(Kindergarten) dawetî mala xwe bikin.

•

Ger derfetên we hebin zaroka xwe li komela sporê (Sportverein) qeyid bikin, ji ber ku li
wê derê jî dinava koman de hîn bibe.

•

Bi zaroka xwe re bigerin, mînak herin paxçê heywanan, parkên bajêr, daristan, çem û
cihên leyistinê.

•

Bi zaroka xwe re herin serdana pirtûkxaneyê (Bibliothek).

•

Tevlî şahiyên çand û hunerê yên ji bo malbatan bibin.

Karkirina serbixwe

Serbixwe karkirin şertekî girîng e, ji bo amadebûna fêrbûnê, qabiliyeta fêrbûnê û bi xwe
bawerkirinê.

Dibistan li bendê ye, ku zaroka we di van waran de serbixwe be:
•

Lixwekirin û danîna cil û pêlavan

•

Paqijbûna canê xwe

•

Dagirtina çentê xwe

•

Bikaranîna malzemeyên dibistanê

•

Çêkirina dersên xwe

Pêşniyarên ji bo destpêka dibistanê:
•

Lixwekirin û danîna cila

•

Girêdana qeytanan

•

Bicîhkirina leystokan

•

Hilgirtina berpirsyarên piçûk, weke alîkariya nava malê

•

Hînbûna rêya dibistanê

•

Pesinê karên ku bi serê xwe têne kirin, bikin.

Nêzîkbûna ji bo karkirinê (Arbeitsverhalten)

Ji bo zaroka we di destpêka dibistanê de zoriyê nekişîne, qabiliyetên weke meraq,
amadebuyîna fêrbûnê, kûrbuyîn, bihişbuyîn û sebir girîng in û wê çuyîna dibistanê hêsan
bike. Ev yek, ji bo serkeftiyên di dibistanê de gelekî girîng e.

Pêşniyarên ji bo destpêka dibistanê:

•

Bila zaroka we di dema xwe de razê, ji bo ku dema çû Kita an jî dibistanê bêxew nebe.

•

Bala zaroka xwe bidin ser tiştên, ku meraq pêre çêbe û alîkarî bidinê, da karibe bersivan
ji bo pirsên we bibîne.

•

Hemû malbat leystikên giştî yên civakî bileyzin, ku hişên mirovan xurt dikin (weke
memory, leystikên bi pelik an jî Puzzle...)

•

Kar bidin zaroka xwe (mînak bila çopê bibe, bila masê deyne, firaxa zûwa bike, oda xwe
sererast bike...)

•

Dîqat bikin, ku zaroka we tişta destpêbike bibe serî.

Guhdarîkirin û bi lêvkirineke zelal
Di dibistanê de gelekî girîng e, ku zaroka we li zarokên din guhdarî bike û raman û hestên
xwe baş bîne ziman. Ji bo vê yekê bilêvkirineke zelal şert e.

Pêşniyarên ji bo destpêka dibistanê:

•

Bi zaroka xwe re li ser serpêhatiyên hevbeş xeber bidin.

•

Dema hûn nan dixun bi hevre bipeyvin.

•

Bi baldarî guhdarî zaroka xwe bikin û bersiv bidin pirsa wî.

•

Destûr bidin zaroka xwe, ku xeber bide û hûn jî pirsan jê bikin

Nihêrtina rast - jihevcudakirina tiştan
Nihêrtina rast û jihevcudakirina tiştan ji bo xwendin, nivîsandin û jimartinê şert û mercên
girîng in.

Pêşniyarên ji bo destpêka dibistanê:
•

Bi zaroka xwe re derûdora xwe nas bikin.

•

Leystika bileyzin, mînak "Ez tiştekî dibînim, ku tu nabînî û ew jî mesele şîn û mezin e". Bi
vê leystikê leyîstikvanek tiştekî li derûdora xwe difikre û leystikvanê din jî divê bizanibe
ew tişt çiye.

•

Leystikên (Kim-Spiele) bileyzin. Ev leystik wiha ye: Desmalekê bavêjin ser leystikan an jî
tiştên din û bila zaroka we destê xwe deyne ser û tarîf û texmîn bike, ka ew çi tişt e.
Dûvre hûn bi awayekî zelal wî tiştî baş tarîf bikin, ka ew çi tişte.

Edebiyat - Perwerde

Bi ziman dinya digîje hev.
Nivîsandina ziman li ser bingeha zimanê devkî ava dibe.
Bikaranîna pirtûkan, cd û kasetan van herduyan destek dike.
Pêşniyar ji bo destpêka dibistanê:

•

Bi zaroka xwe têkiliya di nava gotinan û sergotinan de bigerin. Mesele, muz girêdayî fêkî
ye, erebe jî wesayîteke.

•

Nîşanî zaroka xwe bikin, ku hûn bi xwe rojanme an jî pirtûkan dixwînin.

•

Her hûn maneya gotinê baş zanibin, artikelê gotinan jî (der, die, das) bikar bînin.
Hûn gotinê bi awayekî yekanek (Einzahl) bêjin, bila zarok jî pirraniya gotinê
(Mehrzahl) bêje.

•

Ger hûn maneya gotinê baş nas bikin, zaroka xwe hînê bikaranîna gotinên weke li
ser, di bin, raserî, kêlekê hîn bikin. Mesele, wexta hûn xwarinê datînin: "Ji kerema
xwe re çetel deyne kêleka sênîkê". "Em li ser kursî runiştine". "Desmal kete bin
kursî".

•

Bi zaroka xwe re li derûdora xwe li herfan, nivîsê û li sembolan binêrin. Mesela, pîlaqa
ereban, navên rêyan, nav û reklam.

•

Bi zaroka xwe re li gotinên ku dengê wan li ser hev diçin bigerin. Weke Haus û Maus, an
jî tirî û hirî. Gotinên bi hev diçin bêjin û bi leyistikên tiliyan bileyzin.

Ji zarokên xwe re bixwînin û çîrokan bêjin

Ji zarokan re xwendin gelekî girîng e. Têgihiştina wan ya ziman xurt dike û zimanê wan
berfireh dike. Zarok bi rêya pirtûk û çîrokan cîhanê nas dikin. Lewma jî ev yek divê bê guman
parçeyekî ji jiyana rojane be. Dê û bavên ku ji zarokên xwe re dixwînin mînakeke girîng in.

Pêşniyarên ji bo destpêka dibistanê:
•

Ji zaroka xwe re çîrok û helbestên kin bixwînin û pêre li ser wê çîrokê xeber bidin.

•

Ji zaroka xwe re bi zimanê dayikê bixwînin û çîrokan bêjin.

•

Bi zaroka xwe re biryar bidin, ka hûnê çi bixwînin.

•

Bi awayekî balkêş bixwînin. Li gorî naveroka çîrokê dengê xwe bilind, nizim û bi hêrs
bikin an jî pistepist bikin.

•

Bila saeta xwendinê bê diyar kirin. Mînak, her şev berî razanê.

•

Ji xwe re cihekî xweş bibînin ji bo xwendine. Bila nêzîkbûna we bi zarokên we re
xweşiyekê bide we.

•

Naveroka pirtûkê bi gotinên xwe bînin ziman û bila zaroka we jî wê naverokê dubare
bike.

•

Bi zaroka xwe re herin pirtûkxane (Bibliothek) û bi hev re pirtûkên bi wêne û çîrokan an jî
kaset û cd`yên çîrokan hilbijêrin.

•

Wexta hûn bi zaroka xwe re li pirtûkên bi wêne dinêrin, jê re bêjin ka hûn çi dibînin.
Mesele: "Topa rengîn li ser rê digindire". Ji zaroka xwe pirsên li ser wêneyan bikin.
Mesele: "Ew topa rengîn bi kuderê ve diçe?"

Têgihiştina destpêkê ji bo jimaran (Mathematik)

Hûn dikarin hînbûna jimartinê (Mathematik) hêsan bikin.
Zarokên xwe bi rêya leyistinê hîn bikin, çawa bi awayekî baş bikarin bijmêrin.

Pêşniyarên ji bo destpêka dibistanê

Hîskirina jimar û şikil:
•

Bi zarokên xwe re li reqemên derûdora xwe binêrin; wek nimrên xaniyan, reqemên
pîlaqên wesayîtan, fiyetên li dikanan.

•

Bi hevre fêkiyên li ser sinîkê, pasta (Torte), xarikê di berdax, şûşeyên avê di nava kiste
de bijmêrin.

•

Bi pelikên bi jimar an jî bi domîno û leystikên din yên jimar li ser hene bileyzin.

•

Zaroka xwe hîn bikin, ku karibe bi paşve jî bimeşe û pêre gavên davêjin bijmêrin.

Hîskirina firehbûn, şikil û qalib:

•

Malzemeyên weke kevirên Lego (Legosteine), bişkof, kevir, qaqiloşk (Muschel) li gor
mezinbûn, reng û şikil ji hev veqetînin.

•

Quncikekê ji bo zarokên xwe çêbikin, ku karibe li wir resiman çêbike û karên din
yên bi tebeşîr (Wachsmalkreide), meqes, qelemên rengereng, kaxez, zenq
(Kleber) û rastkêş (Lineal) li ber dest be.

•

Bihêlin zarok bi eynikê bileyze. Bila xwe û hawirdora xwe tê de bibîne û tişta
dibîne bila bîna ziman. Bila eynikê bidin ber av û golên derve û bila bêje ew çi
dibîne.

•

Bila bi merceka (Lupe), ku tiştan mezin dike bileyze û zanibe mezinbûna tiştekî
çawa diguhere.

•

Tiştên wisa bidin zarokên xwe, ku pê karibin lêkolînan bikin.

Hînbûna dem û pîvan:

•

Bala zarokên xwe bidin ser saetê û wan hîn bikin saet çenda divê herin baxçê zarokan
(Kindergarten), kengî bi hevre vegerin malê û kengî herin razên.

•

Zarokên xwe fêrî navên rojên heftiyê bikin û ji wan re bêjin ka dikarin kîjan rojê bi hevre
çi bikin.

•

Zarokên xwe hînî meh û demsalan bikin û ji wan re bêjin kîjan meh dikeve kîjan demsalê
(bihar, havîn, payiz, zivistan) Weke mînak hûn dikarin bi hevre salnameyekê çêbikin.

•

Wexta hûn xwarinê çêbikin bila zarokên we li we binêrin û carna alîkariya we bikin. Weke
mînak, ew dikarin arvan û şekir biwezinînin.

•

Ji zaroka xwe pirsan bikin, ku tiştan bidin ber hev. Mesela, kîjan darik yê herî dirêj e, kîjan
xanî yê herî bilind e, kîjan bacan ya herî biçûk e.

•

Bi zarokên xwe, li gorî reng, şekil an jî mezinbûnê tiştên nava xanî sererast bikin.

•

Zarokan hîn bikin, ka kîjan malzeme ji bo çi têne bikaranîn. Mesela, qelem ji bo
nivîsandinê û wesaît (erebe) ji bo ajotinê tê bikaranîn.

•

Bi zarokên xwe re di nava xewliyê de bileyzin. Bila xwelî û avê bikin nav dewlikên ji hev
cûda û mezin.
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