Çocuğunuzu okula başlamaya hazırlamak (ebeveynler için)

Bağımsızlık

Okula başlamadan önce, çocuğunuzun bunları kendi kendine
yapabilmesi için öğrenmesine yardımcı olun:
• Kendilerini başɩ beslemek ,giyinme ve soyunma
• Ellerini yıkama • Tuvalete gitmek
• Toparlama
•Mendil kullanma alişkanliğɩe edinme.

Konuşma ve
Dinleme

Okula başladıklarında iyi gelişmiş dil becerilerine sahip olmak,
çocuğunuzun alɩşmasina ve ilerleme göstermesine yardımcı olacaktır.
Çocuğunuzla mümkün olduğunca anadiliniz ile konuşun. Günlük
şeyler hakkında sohbet edin ve onlar hakkında ne düşündüklerini
söylemelerine izin verin.
Şarkılar, tekerlemeler ve diğer konuşma ve dinleme oyunları,
çocuğunuzun dil becerilerini geliştirirken sıra alma ve paylaşmayı
öğrenmesine yardımcı olmanın en etkili yollarindan biridir.

Hikaye
Paylaşɩmɩ

Hikaye anlatɩmɩ ve kitap paylaşımı, çocuğunuzla eğlenirken ve
düşünme ve dil becerilerini geliştirmenin kolay bir yoludur. .
Join your local library for free Kütüphaneye ücretsiz katılın ve resim ve
hikaye kitapları ödünç alın. Çocuğunuzla resimlerve hikayeler
hakkında konuşun. Onlara "Çocuğu görebiliyor musun?" Ne
yapıyor?"; " Resimde kaç kuş göruyorsun?"; " Bundan sonra ne olacak
sence? gibi sorular sorun. Anadilinizi veya İngilizcenizi kullanın. Daha
fazla bilgi için "Çocuğunuzla Kitap Okumak“The BookTrust ”n
çalismasini farklı dillerde ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Sayılar ve
Sayma

Çocuğunuzla sayma alıştırması yapın. Örneğin "Kaç ördek
göruyorsun?" gibi "kaç...?" sorularını sorun ve yanıtı birlikte bulmak için
çocuğunuzla birlikte sayın.
Çevredeki sayılara dikkat edin - evlerde, dükkanlarda, yol tabelalarında
- ve çocuğunuzla onlar hakkında konuşun – tercih ettiğiniz herhangi bir
dilde!
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Seçenek
Yapma

İnce motor
Beceri

İPad'ler,
tabletler,
Mobil
Telefon
Apps

Bağlantı

Küçük çocuklar, ne yapmak istedikleri konusunda seçim yapmaları istendiğinde
kendilerini daha güvende hissederler. "Bir oyunmu oynamak istersin ya da
benimle bu hikayeyi okumak mi istersin?" gibi iki şeyi basit bir seçim olarak
sunmak bunu destekleyebilir. Bu yemek saatlerinde de işe yaramaktadir.
"Havuç çubukları mı yoksa salatalık dilimleri mi?" ya da "Ekmeğini bitirdikten
sonra elma mı yoksa portakal mı istersin?" diyebilirsiniz. Bu, çocuğunuzun
gıdaları hakkında seçimler yapmasına (yönetilmesine) yardımcı olur.
Çocuğunuzun güvenli cocuk makasi veya oyun hamurlari kullanmasına izin
verin (yaninda olmaniz/gözlemlemeniz gerekirlidir!) Duplo veya ahşap bloklar ile
oynamasina ,siz yemek yaparken veya bahçede size yardim etmesi gibi ev
islerine gözetiminiz altinda dahil olamasina izin verin. Bu onlara bir el gücünü, el
becerisini ve koordinasyonunu geliştirmesine bu sebeple kalem tutmasina
yardımcı olacak en iyi yöntemlerden biridir. Çocuğunuzun kendisini ifade
etmesine gözetiminizde boya kalemleri, tebeşir, boyalar, kum veya su ile firsat
verin.
Birçok çocuk tabletlerde ve diğer cihazlar ile oyun oynamayı sever.
Çocuğunuzun oynadığı oyunları ne oldugunu tam olarak bildiğinizden emin olun
ve bunu yaparken harcadığı zamanı sınırlamaya çalışın. Çocuğunuzun
başkalarıyla oynayarak zaman geçirmek de dahil olmak üzere bir dizi aktivite
deneyimine sahip olması önemlidir. Çevrimiçi (online) güvenlik hakkında daha
fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz here.YouTube'un 13 yaş sınırı olduğunu
unutmayın. YouTube Kids aile dostudur ve küçük çocuklar için çok daha
uygundur.

Birçok dilde şarkılar ve tekerlemeler için Mama Lisa sitesine bakın,
YouTube Kids (Youtube çocuk ),The BookTrust sitesi – çocuğunuzla kitap
okuma hakkında bilgi
Bilingual Quick Tips(İki Dillik Hızlı İpuçları - National Literacy Trust (çeşitli
dillerde) Tips for Technology for 0-3 and 3-5 year old (Teknoloji ipuclari O-3
ve 3-5 yaş çocuklar için)
Hampshire Libraries – Kütüphaneye ücretsiz katilmak.
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