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Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
Schulamt für die Stadt Bielefeld
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Niederwall 23
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Yayına hazırlayanlar:

Frau Jutta Schattmann, Frau Christiane Möller-Bach,
Frau Birgit May

Bu broşür almanca, türkçe, rusça, bosnakça, sırpça, hırvatça ve arapça
dillerinde de temin edilebilinir.
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Sevgili veliler,
çocuğunuz yakında okula başlayarak yaşamında yeni bir döneme adım atmış
olacaktır.
Siz velilere sunduğumuz bu broşürde çocuğunuzun bu yeni yaşamında emin
adımlarla yürüyerek başarılı bir okul dönemi geçirebilmesi ve ayrıca sizin de
çocuğunuzla birlikte günlük yaşama nasıl uyum sağlayabileceğiniz
konusundaki önerilerimizi bulacaksınız.

Büyük kas hareketlerinin gelişmesi - Denge
Bedenlerini bilinçli ve belli bir amaca yönelik kullanabilen ve
dengede kalmayı başarabilen çocuklar daha kolay öğrenirler.

Okul başlayana kadar yapılması gerekenler
Bol hareket – özellikle de açık alanlarda
• Emeklemek
• Tırmanmak
• Koşmak
• Denge sağlamak
• Zıplamak
• Top oynamak
• Bisiklete binmek
• Roller ( pedalsız bisiklet ) kullanmak
Bedensel faaliyetler için alıştırmalar
• El çırpma oyunları
• Liegende 8
Spor dernekleri

Küçük kas hareketi gelişimi
El becerisinin gelişmiş olması, yazı yazarken, resim ve el
işinde aranan en önemli unsurdur.
Okula başlayana kadar yapılması gerekenler
Çesitli el çalışmaları:
• Yap/Boz oyunları
• Resim
• Boyama
• Makasla kesme çalışması
• Hamur şekillendirme
• Kağıt yırtma
• Kurulama
• …
Çeşitli oyunlara örnekler:
• Mikado
• Packesel

o (sırtına ince çubukların dizildiği Yüklü Eşek)

• …

Grup içinde Uyum
Çocuğunuz ana okulunda diğer çocuklarla grup içinde birarada
oynamayı ve çalısmayı öğrenmis bulunmaktadır.
Bizler de çocukların okula başladıkları ilk haftalarda ana
okulunda kazandıkları bu becerilerin sınıf birliği içinde devam
etmesini ve birlikte yaşam hissini geliştirmelerini sağlıyacağız.
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• Çocuğunuz ana okuluna düzenli gitmelidir.
• Çocuğunuzun mahalledeki diğer komşu çocuklarıyla
oynamasını destekleyiniz.
• Olanağınız varsa çocukların grup içi becerilerinin
gelişmesinde büyük rolü olan bir spor derneğine katılmasını
sağlayınız.

Bağımsız hareket yeteneği
Öğrenme isteğinin, öğrenme becerisinin ve kendine güvenin
temel unsuru çocuğun kendi inisiyatifiyle hareket edebilmesidir.
Çocuğunuzdan bazı şeyleri kendi kendine yapabilmesini
bekliyoruz:
•
•
•
•

Giysilerini ve ayakkabılarını kendisi giyip çıkartabilmeli
Okul çantasını yerleştirebilmeli
Okul araç ve gereçlerini düzenli kullanabilmeli
Verilen ödevleri kendisi yapabilmeli
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•
•
•
•
•

Kendi kendine giyinip soyunmalı
Ayakkabısını bağlıyabilmeli
Odasını toplamalı
Ufak sorumluluklar taşımayı öğrenmeli
Okul yolunu öğrenmeli

Çocuğunuzu kendi kendine başardığı işler için övünüz.

Ders çalışma düzeni
Merak, öğrenme hevesi, dikkat ve sabır çocuğunuzun okuldaki
başarısının temel taşlarıdır.
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• Çocuğunuzda merak hissini uyandırarak sorulara aradığı
cevaplarda onu destekleyiniz.
• Aile içinde Memory gibi dikkati geliştiren oyunlar oynayınız.
• Çocuğunuza çöp tenekesini boşaltmak, bulaşıkları kurulamak,
odasını toplamak gibi küçük görevler veriniz.
• Çocuğunuzun başladığı işi bitirmesine özen gösteriniz.

Çocuğunuzu övünüz!

Dinleme ve dile getirme
Çocukların okulda düşüncelerini ve hislerini dile getirebilmeleri
çok önemlidir. Onlar diğer çocukları dinleyerek kendilerini ifade
etmelerine fırsat verirler.
Bunun için gerekli olan çocuğun düzgün ve anlaşılır bir dil
kullanmasıdır.
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• Çocuğa kitap okumalı
• Çocuğa birseyler anlatmalı
• Çocuğa sorular sorulmalı
• Çocukla sohbet edilmeli
• Çocuğu ilgi ve özenle dinlemeli
• Çocuğa anlatma fırsatı verilmeli
• Çocuğa detaylarla ilgili soru sorulmalı
• Çocukla birlikte şarkılar söylenmeli
• Çocuğa kelime ve cümleleri tekrar ettirmeli
• Tekerleme denemeleri yapılmalı

Çocuğa yapabileceği ufak görevler vererek bu
görevlerin yerine getirilmesine özen göstermeli.

Dikkatli bakarak ayrıntıları görmek
Dikkatli bakarak ayrıntıları görmek, okuma, yazma ve
matematikte başarılı olabilmek için çok önemlidir.
Bu becerilerle çocuk çevresini daha dikkatli gözlemliyecek
ve aradığı sorulara cevap bulma merakı artacaktır.
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Çocuğunuzla Memory, Schau genau gibi masa oyunları
oynayınız. Çocuğunuzla keşif gezilerine çıkarak çevrenizdeki
ilginç şeyleri birlikte araştırınız.

