


               Okula hazırlık

Sevgili ebebyn ve veliler,

Çocuklarınızın ilkokul öğrenim dönemine geçişlerinden önceki , eğitim ve
öğretim hazırlıkları aile içinde ve onu takiben anaokullarında başlamaktadır.
Kız ve erkek çocuklar, hep birlikte , oyunlar oynayarak, şarkılar söyleyerek, deneyler 
yaparak,kum kasasında kumdan kaleler yaparak,
boya ve el işleri yaparak, spor salonunda ve dışarda hareketler yaparak, resimli
kitaplara bakarak ve hikâyeler dinleyerek bu zaman diliminde, oyun şeklinde 
keşfederek aktif bir şekilde öğrenim görürler.

Bu broşürde, çocuğunuzun önünde duran, okula başlangıç dönemine nasıl 
hazırlanacağınız konusundaki önerileri bulacaksınız. Önerilerimiz hayata uyum 
sağlıyabileceğiniz şekilde seçilmiştir.



  

Hareket bilgisi (kinetik) ve Denge

Vücutlarını bilinçli ve bir amaca yönelik kullanabilen ve dengede kalmayı başarabilen 
çocuklar daha rahat öğrenirler.

Okula ba  ş  layana kadar yap  ı  lmas  ı   gerekenler:  

Özellikle boş alanlarda bol hareket:

• Emeklemek                                                        
• Tırmanmak
• Koşmak
• Denge sağlamak
• Zıplamak
• Top oynamak
• Skuter (Pedalsız bisiklet) kullanmak
• Bisiklet sürmek

Bedensel faaliyetleri aşmak için alıştırmalar:

• El çırpma oyunları
• Yerde duran sekiz üzerinde dengeli yürümek
• Saç örmek



Küçük kas hareketi gelişimi

El becerisi, yazı yazarken, boya ve el işi yapımında aranan önemli br unsurdur.

Okula başlayana kadar yapılması gerekenler:

Bol el çalışmaları yapılmalı:

 İnşa etme                                                  
 Resim yapma
 Boyama
 Kesme
 Yoğurma
 Yırtma
 Katlama
 Bulaşık kurutma
 ...

Çeşitli oyulara örnekler:

 Mikado
 Packesel (sırtına ince çubukların dizildiği yüklü eşek)
 Pazıl
 Lego Taşları



Gurup içerisindeki uyum yeteneği

Çocuğunuz ana okulunda diğer çocuklarla oynamayı ve gurup içerisinde çalışmasını 
öğrendi. Bizlerse çocuğunuzun okula başladığı ilk haftalarda, bu yeteneğinin okulda 
da devam edebilmesi ve sınıf birliği duygusunu kazanabilmesi için imkânlar 
sunuyoruz.

Okula başlayana kadar yapılması gerekenler:

 Çocuğunuzun düzenli olarak ana okuluna gidiyor olmasına dikkat edin.

 Çocuğunuzun komşu çocuklarla oyun hâlinde olmasını destekleyin veya 
evinize çocuğunuzun ana okulundan arkadaşlarını davet edin.

 Olanağınız varsa çocukların grup içi becerilerinin gelişmesinde büyük rolü olan 
bir spor derneğine katılmasını sağlayınız.

 Çocuğunuzla yakın çevrelere, örneğin hayvanat bahçesi, şehir parkları, 
orman, göl, oyun parkları gibi yerlere geziler düzenleyin.

 Çocuğunuzla düzenli kütüphaneyi ziyaret edin.

 Aile kültür ve spor eğlencelerine katılın.



                             

Bağımsız hareket edebilme yeteneği

Bağımsız hareket edebilme yeteneği, öğrenme isteğinin, öğrenme becerisinin ve 
kendine güvenmenin önemli bir koşuludur.

Okul çocuğunuzun bazı konularda bağımsız hareket edebilmesini bekler:

• Elbise ve ayakkabı giyme ve çıkarmada,

• Vücut temizliğinde,

• Okul çantasını düzenlemesinde, 

• Çalışma malzemelerinin kullanımında,

• Verilen ödevi yerine getirebilmesinde,

• Ve bağımsız olarak okul çevresi ve içerisinde hareket 
edebilmesinde. 

Okula başlayana kadar yapılması gerekenler:

• Kendi kendine giyinip soyunmalı,

• Kurdela bağlıyabilmeli,

• Oyuncakları toplıyabilmeli,

• Ufak sorumluluklar taşımayı öğrenmeli,

• Okul yolunu öğrenmeli,

Çocuğunzu kendi kendine başardığı işler için övünüz.



Ders   ç  al  ış  ma düzeni  

Merak, öğrenme hevesi, dikkat ve sabır, çocuğunuzun okul başlangıcını hafifleten 
yeteneklerdir. Bu yetenekler, okul başlangıcı için önemli anlam taşırlar.

Okula haz  ı  rl  ı  k önerileri:  

• Çocuğunuzun uykusunu almış şekilde yuvada ve okulda öğrenebilmesi için, 
akşam zamanında uyumasını sağlayın.

• Çocuğunuzdaki merak hissini uyandırarak, sorulara aradığı cevapları 
bulmasına yardımcı olunuz.

• Aile fertleriyle beraber, memory, kart oyunları, pazıl gibi dikkati geliştirecek, 
toplum oyunları oynayın.

• Çocuğunuza çöpü dökmek, masayı örtmek, bulaşık kurutmak, odayı toplamak 
gibi görevler verin.

• Çocuğunuzun başladığı işi bitirmiş olmasına özen gösterin.



Dinleme ve dile getirme

Çocuğunuzun okulda başkalarını dinlemesi ve duygu ve düşüncelerini dile 
getirebilmesi önemlidir. Kolay ve anlaşılır bir telaffuz bunun için önemli bir şarttır.

Okula haz  ı  rl  ı  k önerileri:  

• Çocuğunuzla beraber yaşadığınız olaylar hakkında konuşun.

• Öğünlerinizi çocuğunuzla masa sohbetleri yaparak değerlendirin.

• Çocuğunuzu dikkatli dinleyin ve sorularına cevap verin.

• Çocuğunuzun birşeyler anlatmasına izin verin ve detayları sorun.



Dikkatli  bakmak- ayr  ı  nt  ı  l  ı   alg  ı  lamak  

Dikkatli  bakmak- ayrıntılı algılamak, çocuğun okuyabilmesinde, yazı yazabilmesinde 
ve hesap yapabilmesinde önemli rol oynayan unsurlardır.

Okula haz  ı  rl  ı  k önerileri:  

• Çocuğunuzla çevrenizi keşfedin.

• Çocuğunuzla gün içerisinde neler yaşandığını gözetleyin. Örneğin: ev 
içerisinde yemek pişiriken ve hamur işleri yaparken, trafikte, alışverişte yada 
ormanda veya göl kenarında yürürken.

• „Senin görmediğin bir şey görüyorum ve bu mavi ve büyüktür“ gibi oyunlar 
oynayın. Bu oyunda oyuncu direk çevreden birşey tarif eder ve diğer oyuncu 
onu bulmaya çalışır.

• „Kim“ oyunları oynayın. Oyuncak ve bir nesneyi bir örtü yardımıyla saklayın, 
çocuğunuzun bu saklanmış nesneye dokunmasını, onu tarif ve tahmin 
etmesini sağlayın. Son olarakda detaylı bir şekilde inceleyin ve tarif edin.

• Gün içerisinde yapılan işleri tekrarlayın, çünkü bilgi yapılan tekrarlarla 
kuvvetlenir.



Konu  şma odaklı yaş  ayarak ö  ğ  renilen okumal  ı   yazmal  ı   dil e  ğ  itimi-   
                                

(Literacy Erziehung)

іnsana özgü olan dil, dünyaya açılan bir iletişim aracıdır. Yazı dilinin kazanımı, 
konuşma dilinin üzerine kurulur. Kitaplar ve dinlenen sesli CD ile kasetler bu amaca 
hizmet ederler. 

Okula haz  ı  rl  ı  k önerileri:  

• Çocuğunuz ile birlikte  bazı kavramları arayıp bulunuz ve birleştiriniz. 
Örneğin:

         muz bir meyvedir, araba bir taşıt aracıdır…. gibi.

• Sizinde kitap veya gazete okuduğunuzu çocuğunuzun görmesini sağlayınız. 

• Kelimeleri ismin  tekil halinde kullanıp, aynı  kelimelerin çocuğunuz tarafından 
çoğul halinde söylenmesini sağlayınız. Örneğin: der Stuhl- die Stühle veya 
sandalye- sandalyeler gibi….

• Edatlar (Präpositionen ): Çocuğunuz ile birlikte, hareket bildiren fiilerle 
kullanılan (önüne, arkasına, üzerine,yakınına) gibi olan edatları pekiştiriniz. 
Örneğin: çocuğunuz ile birlikte yemek masasını hazırlarken, çocuğunuza; lütfen 
çatalı tabağın yanına bırak. Sandalyenin üzerine oturalım. Peçete masanın 
altına kaydı“ gibi…

•  Çevrenizde rastaladığınız, örneğin: araba plâkaları, tabela yazıları, harfleri ve 
sembolleri, çocuğunuz ile birlikte keşfediniz.

• Çocuğunuz ile birlikte, basit kelime oyunları oynayınız. Örneğin: Bu köşe yaz 
köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şіşesi. Ve kâfiyeleri birbirine uyan kelimeler 
bulunuz. Örneğin:  dün-gün gibi…Haus-Maus gibi…

.
• Ana dilde yüksek sesli hikâye kitapları okuyunuz.



                          

Ç  ocuklarla birlikte  sesli/ özgür okuma ve anlat  ı  m  

Sesli /özgür okumak, konuşulan dili anlamayı benimsemek ve kazanmak için cok 
önemlidir. Çocuklar hikâyeler ve resimlerle dünyaya açılırlar.. Kitaplar güncel 
yaşamın kaçınılmaz  birer  parçasıdır. Kitap okuyan her anne-baba çocuğu içіn en 
önemli bir rol modeldir/örnektir. 

Okula haz  ı  rl  ı  k önerileri:  

• Çocuğunuza kısa hikâyeler ve şiirler okuyunuz ve  okuduğunuzun içeriği ile ilgili 
kendisiyle konuşunuz,

• Çocuğunuza anadilinizde kitaplar okuyup anadilinizde hikâyeler anlatınız.

• Çocuğunuz ile birlikte okumak istediğiniz kitabı beraber seçiniz.
 

• Hikâyeleri okurken, içeriğine uygun ses tonlamasını göz önünde bulundurarak 
hikâyeyi yaşıyormuşcasına okumaya özen gösteriniz. Örneğin: yüksek ses, alçak 
ses, fısıltılı ses tonu yada kızgın gibi…

• Sesli/ özgür okumaya günlük yaşantınızda gün içerisinde belirli zamanlarda yer 
veriniz., Örneğin:  Çocuğunuz  yattığında uyumadan öncesi gibi.

• Evinizde çocuğunuz ile birlikte kitap okuyabileceğiniz rahat ve huzurlu bir ortam 
ayarlayınız. Ve çocuğunuz ile kendinize birlikte ayırdığınız bu zamanı dolu dolu 
yaşayınız.

• Okuduğunuz kitabın  içeriğini önce siz kendisine kendi kelimeleriniz ile  anlatınız, 
daha sonra çocuğunuzun anlatmasını sağlayınız.

• Çocuğunuz ile birlikte resimli kitaplar, hikâyeler, dinlenebilinen sesli oyunları 
seçmek içіn düzenli olarak kütüphaneye gidiniz.

• Çocuğunuz ile birlikte bir resimli kitaba bakıyorsanız, çocuğunuza resimde neler 
gördüğünüzü göstererek anlatınız. Örneğin: „rengarenk bir top caddeye doğru 
yuvarlanıyor“. Peşinden çocuğunuza yönelip, resimlere yönelik sorular sorunuz. Örneğin 
„rengarenk top nereye yuvarlanıyor?“ 



                       

                            Etkin matematiksel beceri kazan  ı  m  ı  

Siz veliler çocuklarınızın matematiksel  becerilerinin kazandırılmasında önemli bir rol 
oynamaktasınız. Çocuklarınızın  matematiksel düşüncelerini eğitici oyun 
yöntemleriyle pekiştirip doğru hesap yapabilmelerini  öğretebilirsiniz. 

Okula haz  ı  rl  ı  k önerileri:  

Sayıları ve şekilleri kavramak

• Çocuğunuz ile birlikte, çevrenizde rastladığınız, ev numaralarını, araba plâka 
numaralarını, etiket numaralarını keşfedip sayıları- rakkamları pekiştiriniz. 

• Çocuğunuz ile birlikte tabağındakі meyveleri, pasta dilimlerini, cam içerisindeki 
misketleri, su kasası içerisindeki su şişelerini  sayınız.

• Üzerlerinde sayılardan oluşan kart oyunlarını, domino ve küp oyunlarını 
oynayınız.

• Çocuğunuz ile birlikte adımlarınızı geri geri atarak ve atarken sayarak gidiniz.



Mekân ve şekilleri kavramak:

• Çocuğunuz ile birlikte nesneleri büyüklüklerine, renklerine ve şekillerine göre 
düzenleyiniz. Örneğin: lego taşlarını, düğmeleri, taşları, midye kabuklarını. 

• Evinizin bir köşesinde çocuğunuzun boya ve el işleri yapabileceği bir ortam 
hazırlayınız. Üzerinde renkli kalemler, kâğıt, çocuk makası, yapıştırıcı ve bir 
cetvelin bulunduğu bölüm temin ediniz.

• Çocuğunuzun kendini ve diğer nesneleri aynada inceliyebilmesi, tarif 
edebilmesi için ayna ile oynamasını sağlayınız. Ayrıca göl veya su 
birikintisindeki yansımalardanda yararlanabilirsiniz. 

• Bir nesnenin şeklinin nasıl değіştiğini inceleyebilmesi için çocuğunuzun eline 
bir büyüteç veriniz.

• Çocuğunuza deneyler yapabileceğі gereçleri sununuz ve genç araştırıcı 
olmalarını sağlayınız.



Zaman ve ölçümleri kavramak: 

• Çocuğunuzun dikkatini saate çekin ve yuvaya hangi saatte gidececeğinizi, 
beraber eve tekrar ne zaman döneceğinizi, çocuğunuzun hangi saatte 
uyumaya gideceğini vurgulayınız.

• Çocuğunuz ile haftanın günleri hakkında ve haftada hangi günler beraber 
ne plânladığınızı konuşunuz.

• Çocuğunuzla bir takvim yaparak, mevsimleri aylarıyla beraber bilinçli 
yaşayınız.

• Çocuğunuzun yemek pişirme ve hamur işleri yapımına, unu ve şekeri ölçü 
bardağıyla ölçerek veya tartarak katılımını sağlayınız.

• Çocuğunuzdan nesneleri karşılaştırmasını isteyiniz, mesala: en uzun 
çubuğu bulmasını, en yüksek evi, en küçük domatesi…gibi

• Evdeki nesneleri çocuğunuz ile birlikte, formuna, rengine ve boyuna göre 
ayırınız.

• Eşyaları eşleştiriniz, örneğin: bu bir kalemdir ve kalem ile yazı yazılır, bu bir 
arabadır ve arabayla bir yere gidilir gibi.

• Çocuğunuz ile birlikte kum kasasında oynayınız ve kum veya suyu farklı 
boyutlardaki kaplara boşaltmasınıı sağlayınız.



Düzenleyen:
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