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Çocuğumuz
anaokuluna başlıyor
Ebeveynler için ipuçları

Çocu ğunuz yakında anaokuluna ba şlayacak. Anaokuluna ba şlangıç, aile
olarak sizin önemli bir adım ve büyük bir andır. Çocu ğunuza bu yolda do ğru
bir şekilde e şlik edip onu hazırlayabilmeniz için size birkaç öneri ve ipucu
veriyoruz:

Çocuğunuza destek vermenin yolları
Çocuklar için oyun grubu veya diğer okul öncesi grup seçenekleri:
Oyun grubu, ilk grup deneyimlerini yapma imkanı sunar.
Bağımsızlık: Çocu ğunuzu günlük hayatta örn. Kendi ba şına giyinmek veya
tuvalete gitmek gibi faaliyetleri tek ba şına yapması konusunda destekleyin.
Sosyal davranış: Çocu ğunuza, aile dı şındaki di ğer çocuk ve yeti şkinlerle
ileti şime geçme fırsatı verin.
Kurallar ve alışkanlıklar: Çocu ğunuzun önemli kuralları ve alı şkanlıkları
bilip onlara uymayı ö ğrenmesi, bu süreçte yardımcı olur. De ği şmeyen bir
günlük rutin, çocu ğunuzun anaokulu rutinine hazır olmasını sa ğlar.
Uyku: Çocu ğunuzun yeterli derecede uyumasına dikkat edin. Anaokulu
rutini, çocukları için yorucu olabilir.
Beslenme: Çocu ğunuzun dengeli beslenmesini sa ğlayın. Çocu ğunuzun
sabahları da bir şeyler içmesini ve/veya yemesini sa ğlayın.
Sağlık: Dı şarıda hareket etmek çocu ğa iyi gelir ve çocu ğu anaokuluna hazır
hale getirir.
Çocu ğunuzun sa ğlı ğında veya geli şiminde dikkatinizi çeken bir husus
oldu ğunda erkenden çocuk doktorunuza ba şvurun.

Günlük hayat: Çocu ğunuzu ba ğımsızlık yolcu ğunda destekleyin. Zaman
ayırın. Çocu ğunuzun, gün hayatınızın bir parçası olmasına izin verin ve ona
örn. sofrayı kurmak gibi ufak görevler verin. Birlikte geçirdi ğiniz zamanlarda
farklı etkinlikler yapın. Bu, birlikte yemek pi şirmek, orman yürüyü şleri veya
evde birlikte el i şleri ya da çizim yapmak olabilir.
Oyun: Çocu ğunuz dı şarıda önemli deneyimler kazanır. Bu, genel geli şimi
destekler.
Dil: Çocu ğunuz ile sohbet edin, onu dinleyin, ona hikayeler anlayın ve birlikte
resimli kitaplara bakın.
Öğrenme adımları: Her çocu ğun ö ğrenme hızı farklıdır. Çocu ğunuza ilgi
gösterin ve onu yapabildikleri, çabası ve ufak ö ğrenme ilerlemeleri için takdir
edin. Yaptı ğı eylemlere gösterdi ğiniz ilgi ve mutluluk, onun geli şimi için en
itici güç olacaktır.
Ekranlı medya araçları (televizyon, cep telefonu, bilgisayar
oyunları, vs.): 3 ile 5 ya ş arası çocuklar, bir yeti şkinin e şli ğinde günde 30
dakikaya kadar ya şına uygun ekranlı medya araçlarını kullanabilir.
Anaokulu yolu: Çocu ğunuza anaokulunun nerede oldu ğunu gösterin.
Birlikte anaokulu yolunu çalı şın. Zamanla çocu ğunuz bu yolu kendi ba şına
gidebilecektir.
İş birliği: Anaokulunu sizin de bilmeniz, anaokulu e ğitmeniyle ileti şimde
bulunmanız ve onunla i ş birli ği içerisinde olmanız, çocu ğunuza yardımcı olur.

Bilmeniz gerekenler
Anaokuluna başlama zamanı sabit midir?
31 Temmuz tarihine kadar dördüncü ya ş doldu ğ unda yeni e ğ itim döneminde anaokuluna
ba ş lamak gerekir. Yasal vasiler, anaokuluna bal ş ama zamanını bir yıl ertelemek için
beyanda bulunabilir. Anaokulu ziyareti iki yıl sürer. Ziyaret zorunludur.
Yetkili okul mercileri tarafından 1 Ocak tarihine kadar anaokuluna ba ş lama hakkında yazılı
olarak bilgilendirileceksiniz. Bu bilgilendirme ile, 1 Mart tarihine kadar bir yıllık erteleme
beyanında bulunmadı ğ ınız sürece çocu ğ unuzun anaokuluna kaydolmu ş sayılaca ğ ı size
bildirilir.
Bir çocuk, anaokuluna ne zaman hazır sayılır?
Anaokuluna ba ş larken her çocu ğ un geli ş imi farklı olur. Anaokulunun temel hedefi, her
çocu ğ u geli ş imi do ğ rultusunda optimum biçimde te ş vik etmektir. Buna, okul, ebeveynler ve
di ğ er muhatap ki ş iler hep birlikte önemli bir katkıda bulunur.
Anaokuluna standart başlangıçta istisnalar var mıdır?
Önemli nedenler mevcutsa anaokuluna ba ş langıç bir yıl öne alınabilir veya ertelenebilir.
Bununla ilgili lütfen yetkili okul mercileri ile ba ş lantıya geçin.
Gerekirse çocu ğ un geli ş im a ş amasını de ğ erlendirmek için okul psikolojisi departmanları da
sürece dahil edilebilir.
Tereddüt durumlarında neler yapabilirsiniz?
Yetkili okul mercileri size anaokuluna ba ş langıç konusundaki sorularınızda yardımcı olur.
Duygusal, sosyal veya entelektüel geli ş im ile ilgili tereddütleriniz varsa lütfen
okul psikolojisi departmanlarına veya çocuk doktoruna ba ş vurun,
Fiziksel geli ş im ile ilgili sorularınız varsa lütfen çocuk doktoruna ba ş vurun.
Dilsel geli ş im ile ilgili sorularınız varsa lütfen okulun konu ş ma
terapistine ba ş vurun.
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