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KREŞTEN OKULA: GEÇİŞİN BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİLMESİ 

 

Değerli anne-babalar,  

 

yazın çocuğunuz okula başlayacaktır. Çocuğunuzun okulda hoş 

karşılanacağından emin olabilirsiniz! Çocuğunuzun öğrenmeye severek devam 

etmesi ve merağını kaybetmemesi önemlidir. Eğer çocuğunuz, ödevlerle işlerin 

yalnız kendisinden beklendiğini hissederse, cesaret ve özgüven kazanır. 

Bu broşürde ebeveynler olarak çocuğunuzu nasıl destekleyebileceğinize dair 

bilgiler bulacaksınız. 

 

Genel ipuçlar 

Her çocuk farklıdır, çocuğunuzun desteğe ihtiyaç duyduğu diğer konuları 

kreşten öğreniniz.  

Bununla beraber size şu önerilerimiz var: 

▶ Çocuğunuzla okulun ana sayfasını ziyaret ediniz.  

▶ Çocuğunuzla birlikte ilerideki okul yolunu öğrenin ve 

okula bakıp inceleyin. Bu sırada trafik levhalarıyla lambalara da dikkat 

edin.  

▶ Çocuğunuzla okul malzemelerini derleyin, böylece çocuğunuzun okul için 

heyecanını uyandırabilirsiniz. 

▶ Çocuğunuzun tam adını, adresini ve telefon numarasını bilip bilmediğini 

sorun.  

 

Günlük hayattaki teşvik için ipuçlar 

▶ Çocuğunuzun tek başına giyinmesine, fermuarları ve düğmeleri açıp 

kapamasına ve ilmekleri bağlamasına izin verin. 

▶ Günlük hayatta çocuğunuza küçük görevler verin, örneğin bir şeyler 

alabilir veya götürebilir. 

▶ Çocuğunuz ev işlerine de yardımcı olabilir, örneğin yemek pişirirken, fırını 

hazırlarken ve sofrayı kurarken. 

▶ Kendi eşyalarını toplaması için çocuğunuza izin verin. 

▶ Mekânsal oryantasyonunu, örneğin çocuğunuzun küçük alışverişleri ile 

destekleyin.  
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Viele Inhalte des Flyers finden Sie auch in Elternflyern aus Würselen, Baesweiler, 

Alsdorf, Kohlscheid, Simmerath sowie im Flyer von „Trans KiGs“ und „Startklar“ 

Broschüre. 

 

▶ Çocuğunuzun mümkün olduğunca açık havalarda çok hareket etmesini 

sağlayın. Merdivenleri çıkmak, tırmanmak, dengede durmak, geri geri ve 

ayak parmaklarının ucunda yürümek, top oynamak, zıplamak. 

▶ Bir konu üzerinde 15 dakika boyunca konsantre olmasında çocuğunuzu 

destekleyin. Ödevleri bitirmesi ve oyunları sonuna kadar oynaması için onu 

cesaretlendirin. 

▶ Küçük ilerlemelerde bile çocuğunuzu övün. 

▶ Çocuğunuzun televizyon programlarını seçmesini sağlayın ve onları 

birlikte konuşun. Aynı zamanda medyaların (televizyon, bilgisayar, akıllı 

telefon, Playstation vs.) süresini günde 30 dakika ile sınırlandırın. 

▶ Çocuğunuzu kibar ve saygılı bir tavır öğrenmesinde destekleyin. 

 

Ayrıca günlük hayatta zaman kalırsa  

▶ Salon oyunları oynayın (örneğin zar oyunları, hafıza, yap-boz)  

▶ Kitap okuyun ve çocuğa hikayeyi anlattırın 

▶ Şarkı söyleyin 

▶ Kesin, yoğurun, resim yapın, boyayın, yapıştırın, katlayın 

▶ Şeyleri büyüklüğüne göre ayırın ve tanımlattırın 

 

Aachen Şehirler Bölgesindeki okullar ve kreşler bu zor zamanlarda size 

desteklerini sunar ve çocuğunuzun okula iyi bir başlangıç yapmasını diler. 

 

 


