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  Çocukların okula alıştırılması için  
atılacak en önemli adım, çocukla  
birlikte çocuk yuvalarının düzenli  
ziyaretidir.

  Tedavi önerilerini her şart altında  
ciddiye alınız.

  Çocuklarınızın kendiliğinden davranış  
ve hareketliliklerini desteleyin,  
”Tekrarlama” ile hedef gözeterek  
onların davranışını, hiçbir şart altında  
baskı altına almayın.

  Çocukların pasif hareketliliği,  
hareketlilikle dengelenmelidir 

  Çocukların yeterli uykuya, sağlıklı  
beslenmeye ve doğada hareketliliğe  
ihtiyacı vardır.

  Çocuklar genellikle, bünyelerinin alışık 
olmadığı ve üstesinden gelemeyeceği  
dış etkenlerle karşılaşabilirler.

  Bilgisayar, cep telefonu vb. gibi  
aletlere ilişkin ölçülü ve eleştirel bir  
bakışın benimsetilmesi çok önemlidir.

  Çocukların, belirli aralıklarla  
dinlenme ve yatışmaya ihtiyaçları  
vardır

Özellikle Önemlidir: İlişki: Veliler için bilgiler

Okul öncesi çocuk eğitimine 
ilişkin teşvik olanaklar

l



Okul başlangıcına kadarki Zaman Çizelgesi

  Oyun oynama yoluyla çocukların  
değişik yetenekleri geliştirilmelidir.

   “Bavulumu hazırlıyorum” (Çocuğun algılama  
ve kelime hazinesinin gelişimini sağlamak)

   Çocukların Resimli Kitaplara bakmalarını  
sağlayın, masallar anlatın, onlara kitap  
okuyun (Genel eğitimin teşviki/Kelime  
hazinesinin gelişimini sağlamak)

   “Memory” – Bellek geliştirme –  
(Görsel gelişim ve algılama/Kelime  
hazinesinin gelişimini sağlamak)

   “Senin göremediğin, benim gördüğüm  
şeyler” (Görsel algılama/Kelime Hazinesinin 
gelişimini sağlamak

   “Tüm kuşlar yukarıya doğru uçar”  
(Seslerin algılanması/Genel eğitimin teşviki)

 Eğlence Oyunlarının oynanması 

   Birlikte yaratıcılığın teşvik edilmesi

   Erken yaşta müzikal eğitim: Çocuğun  
uzun süreli, pozitif ve kalıcı öğrenmesinin  
teşvik edilmesi

   Deneysel Öğrenmeler: 
Çocukların ağaçlara tırmanması, su ve kula 
oynamasının teşvik edilmesi

   Kişilik sahibi olması ve kendi başına 
davranmasının teşvik edilmesi: 
Kendisinin giyinmesi ve bez bağlamasının  
teşvik edilmesi.

   Çocukların sokakta ve trafikte davranışlarının 
nasıl olması gerektiğinin öğretilmesi: 
Karşılaşılabilecek tehlikelere dikkat çekilmesi  
ve öğretilmesi

   Günlük yaşamın bilinçli yaşanması: 
Birlikte yemek pişirilmesi, birlikte alış veriş 
yapılması, birlikte telefon edilmesi vb. 
öğretilmesi. 

  Toplumsal davranışların teşviki ve ğretilmesi:  
Diğer insanlara doğaya saygının teşvik edilmesi, 
yardım etme ve yardıma çağrı, alma ve vermenin 
öğrenilmesi, duyguların gösterilmesi ve 
başkalarının duygularının algılanması. 

   Ve benzeri şeylerin teşvik edilmesi… 
Çocuklarınızla sürekli  
ilişkide kalın ve ilgilenin.

  Eylül 2024:  
2025 ve 2026 yıllarında okula başlayacak 
çocuklar ilişkin Şehir idaresinden gelecek olan 
“Okul Kaydı – “Schulanmeldung” yazısı

  Eylül/Ekim 2024:  
Temel eğitim okullarında – Grundschule – 
“Açık Kapı Günü” adı altında okul tanıtma 

  Ekim 2024:  
Çocuğun okula kaydının yapılması 

 –  Birçok okul zaman planlaması yaparak,  
randevu vermekteler

 –  Kayıt için doğum verileri, yani Nüfus 
Cüzdanı ve çocuk birlikte okula  
götürülmelidir

  2025 Yaz ayları:  
Temel Eğitim Okullarında bilgilendirme 
toplantılar yapılmaktadır

 – Velilerle akşam Toplantıları,

 – Velilerle öğle sonrası toplantılar

Benimle Oyna! Teşvik etmek demek: “Birlikte bir şeyler pmaktır”


