ÇOCUĞUNUZ ÜÇ YIL YUVAYA GİTTİ.
Çocuğunuz yuvada diğer çocuklarla oynarken çok şey öğrendi.
Yuvada ve okulda Almanca konuşulmaktadır, siz çocuğunuzla
anadilinizde konuşunuz.
Çocuğunuz altı yaşında okula başlar.
Öğreticiler ve öğretmenler, çocuğunuzun okula hazır olup
olmadığı ve okula başlayıp başlayamayacağı konusunda sizi
bilgilendireceklerdir. Kayıt için yetkili okul tarafından okula davet
edileceksiniz. Sağlık dairesi de çocuğunuzun muayenesi için sizi
davet edecektir.
ÇOCUĞUNUZ OKULA BAŞLIYOR
Çocuğunuzun ihtiyacı olan malzemeler:
• Hafif bir sırt çantası
• Kalem kutusu
• Alt-üst eşofman takımı, spor ayakkabısı içeren spor çantası
• Para ya da bilet için boyuna asılan cüzdan

OKULUN İLK GÜNÜ
Birçok okulda ders yılı başında bir tören
düzenlenmekte ve bu törene aileler de davet
edilmektedir.
Her çocuk beraberinde bir “Schultüte” getirmelidir.
Çocuklar öğretmenleri tarafından karşılanır ve
birlikte ilk derse girilir. Genelde bu ilk gün aileyle
birlikte kutlanır.
ÇOCUĞUNUZUN SIRT ÇANTASINDA HER
ZAMAN BULUNMASI GEREKENLER:
• Kalemlik, küçük makas, yapıştırıcı, kalemtıraş
• Ders için defter ve kitap
• Kapalı bir kutu içerisinde yiyecek
• Su ya da şekersiz çay dolu bir şişe
Çocuğunuza sağlıklı bir beslenme ve yeterli miktarda
içecek veriniz. Çocuğunuza okul çantasını düzenli
tutması ve tüm eşyalarını yerleştirmesi konusunda
yardımcı olun!

Çocuğunuzun henüz bir dolmakaleme ihtiyacı yoktur!
Kitaplar okul tarafından verilmektedir.
Çocuğunuzun başka nelere ihtiyacı olduğu okul tarafından
bildirilecektir.

OKULDA BİR GÜN
Çocuğunuz, rahatça kahvaltı yapabilmesi ve okula
yetişebilmesi için zamanında uyanmalıdır.

Yuva ve okul yönetimleri sorularınız için her zaman yardıma
hazırdırlar.

İlk günlerde çocuğunuzu okula siz getiriniz. Okul
yolundaki davranışlarınızla çocuğunuza örnek olunuz.
Çocuğunuza okul tarafından bir ders planı verilir. Bu
planda çocuğunuzun ne zaman ve ne kadar dersi
olduğunu
anlarsınız.
Çocuğunuzun
spor
malzemelerini hangi gün okula götüreceğini de yine
bu plandan anlarsınız.

Dersler ağırlıklı olarak sınıf öğretmeni tarafından
verilmektedir. Yuvada olduğu gibi okulda da çocuklar birlikte
öğrenirler. Çocuklar derste gruplar halinde, sıra arkadaşları
ile birlikte veya tek olarak çalışırlar.
Ders, değişik ortamlarda gerçekleştirilebilir: Sınıfta, doğada,
spor salonunda veya okul çevresinde.
Çocuklar için teneffüslerde okul bahçesinde yeterince hareket
ve oyun alanı bulunmaktadır.
Ev ödevi yardımı (Hausaufgabenbetreuung) ve serbest
çalışma grupları hakkında okulunuzdan bilgi alınız.
Çocuğunuzun okuldan sonra yemek ve dinlenme için
yeterince vakti olmalıdır.
Öğleden sonra genelde ev ödevleri yapılır. Bu esnada,
çocuğunuzun konsantre olabilmesi için sessizliğe ihtiyacı
vardır.
Bu yüzden çocuğunuzun, ev ödevlerini yaparken rahatsız
edilmemesine özen gösteriniz.
Çocukların iyi öğrenebilmeleri için temiz havada çok
harekete ihtiyaçları vardır. Bu nedenle çocuğunuzun ev
ödevlerini yaptıktan sonra dışarıda arkadaşları ile oynamasına
izin veriniz.

Çocuğunuza başarılı bir eğitim hayatı, size de
okulla iyi bir işbirliği diliyoruz.

BİLGİLER
Gün bittiğinde:
Bir sonraki günün okul malzemeleri zamanında hazırlanır.
Çocuklar günde bir saatten fazla TV izlememelidirler.
Çocuğunuz en geç saat 20’de yatakta olmalıdır.
Çocuklarınızın yeni bir şeyler öğrenebilmesi için bol uykuya
ihtiyacı vardır.
DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR
Alman diline iyi bir şekilde hakim olmak okul için çok önemlidir.
Lütfen çocuğunuzun, başka çocuklarla oynamasını ve
konuşmasını sağlayınız!
Çocuğunuza, okulu ile ilgilendiğinizi ve okulun önemli olduğunu
hissettiriniz!
Çocuğunuzun öğretmenleri ile sık sık bir araya geliniz. Sadece bu
yolla çocuğunuzun okuldaki durumu hakkında bilgi sahibi
olabilirsiniz.
Veli toplantılarına katılınız. Veli toplantılarında önemli bilgiler
verilmektedir!

Bilgi için Eğitim Bakanlığı’nın aşağıdaki internet
sayfalarına bakabilirsiniz:
•
•
•
•

www.kultusportal-bw.de sayfasında
Schulsystem/Grundschule,
www.kindergarten-bw.de
Size en yakın okuldan
“Elterninformation zum Schulanfang”
broşüründen.
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BADEN WÜRTTEMBERG’DE İLKOKUL

OKULA YENİ BAŞLAYANLAR
İÇİN BİLGİLER

Veliler, öğretmen ve öğreticiler için bilgiler.

Çocuğunuz hastalandığında, tekrar iyileşene kadar evde kalmalıdır.
Lütfen sabah ilk önce okula bilgi veriniz ve özür mektubu yazınız.
Çocuğunuz iyi bir davranışta bulunduğunda onu ödüllendiriniz.
4. sınıf sonunda öğretmenlerimiz sizleri, hangi okulun çocuğunuz
için uygun olacağı konusunda bilgilendireceklerdir.
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