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Einführung 

Das vorliegende Handout ist ein Ergebnis des Projekts „Bildungstüren öffnen“, das die Fachstelle 

für interkulturelle Bildung und Beratung – FiBB e.V. mit Mitteln der RheinEnergieStiftung Familie 

in Kooperation mit verschiedenen Bildungseinrichtungen in Bonn umgesetzt hat. Im 

Projektzeitraum (August 2016 bis Juli 2019) hat FiBB e.V. an drei Bonner Grundschulen sowie in 

einem Bildungs- und Familienzentrum regelmäßige Müttergruppen durchgeführt, in denen 

Themen aus den Bereichen Erziehungs- und Bildungszusammenarbeit, Förderung der kindlichen 

Entwicklung und Stärkung elterlicher Kompetenzen bearbeitet wurden. Das Angebot richtete sich 

v. a. an neu zugewanderte Familien, um sie mit den Spielregeln des deutschen Bildungssystems 

vertraut zu machen.  

Als Träger mit einem kulturell und sprachlich vielfältigen Team verfügt FiBB e.V. über langjährige 

Erfahrungen in der Bildungsarbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen. Unsere vorurteilsbewusste 

Bildungsarbeit basiert auf dem Anti-Bias-Ansatz („Anti-Voreingenommenheit“), der die 

verschiedenen Facetten von Vielfalt in den Blick nimmt, die zu gesellschaftlichen Schieflagen 

führen können. Vorurteilsbewusste Bildungsarbeit identifiziert, thematisiert und bearbeitet die 

vorhandenen bzw. erlebten Benachteiligungen, Diskriminierungen wie auch die Privilegien beim 

Zugang zu Ressourcen und gesellschaftlicher Teilhabe, zu denen auch Zugänge zu 

Bildungsmöglichkeiten in Deutschland zählen. Die Zusammenarbeit mit den Zielgruppen unserer 

Bildungsarbeit gestalten wir wertschätzend und anerkennend im Blick auf die jeweils 

mitgebrachten Kompetenzen und Ressourcen, zugleich auch herausfordernd im Blick auf den 

demokratischen und konstruktiven Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt für ein friedliches 

Zusammenleben und Zusammenlernen. Wir sehen diese Form der praxisorientierten und 

bedarfsgerechten Bildungsarbeit als einen Beitrag zur Stärkung von Integration und 

Chancengerechtigkeit im Bildungssystem unserer Einwanderungsgesellschaft.  

Die verschiedenen Eltern- bzw. Müttergruppen wurden geleitet von mehrsprachigen 

Elternbegleiterinnen, die vom Träger kontinuierlich qualifiziert wurden und mit den Erfahrungen 

und Bedarfen migrantischer/ geflüchteter Communities vertraut sind.  Auf dieser Grundlage 

verfügen sie über einen guten Zugang zu den Zielgruppen und können ein vertrauensvolles Klima 

des Austauschs aufbauen. Bei jedem Gruppentreffen erhielten die Teilnehmerinnen aufbereitete 

Informationen, Gesprächsimpulse und Wortfeldlisten zu den Themen sowie Anregungen für 

entwicklungs- und sprachfördernde Aktivitäten mit ihrem Kind in der jeweiligen Familiensprache. 
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Die regelmäßigen Treffen wurden ergänzt durch Ausflüge/ Unternehmungen wie Spaziergänge 

und Naturerkundungen, Spielnachmittage, Bibliotheksbesuche, mehrsprachige Elternabende in 

den Schulen, Besuche beim Arbeitskreis Jugendzahnpflege im Gesundheitsamt der Stadt Bonn 

sowie durch Einladungen externer – mehrsprachiger - Referentinnen (z. B. zu Frauengesundheit, 

Prävention von Missbrauch, Sexualerziehung, Erziehungsberatung), die ihre Themen ebenfalls 

kultursensibel vermitteln. 

Die Gruppen waren immer mehrsprachig zusammengesetzt, so dass Deutsch als verbindende 

Sprache im Mittelpunkt stand. Jedoch wurden stets alle vorhandenen Sprachenkenntnisse für die 

Kommunikation und Vermittlung der Inhalte genutzt. Überwiegend sprachen die 

Teilnehmerinnen des Projekts Arabisch, Kurdisch (Kurmanci oder Sorani) und Somalisch, da diese 

Gruppen in Bonn stark vertreten sind. Mit Mitteln der Stabsstelle Integration der Stadt Bonn 

konnten die Texte durch muttersprachliche Übersetzer*innen in weitere fünf Sprachen übersetzt 

werden. Für die Vermittlung der Inhalte legen wir das Handout nun in insgesamt acht Sprachen 

vor: Arabisch, Dari, Deutsch, Englisch, Französisch, Kurdisch-Kurmanci, Somalisch, Türkisch.  

Das vorliegende Handout bietet eine Auswahl der Themenfelder, die wir im Projekt bearbeitet 

haben und orientiert sich an den Fragen und Bedarfen der Zielgruppen, die immer wieder 

geäußert wurden. Zudem wurden Impulse durch den Austausch mit pädagogischen Fachkräften 

eingebracht. Dabei wurde deutlich, dass es trotz der Fülle an bereits vorliegenden Informationen 

und Materialien – z.T. auch mehrsprachig - für Geflüchtete und trotz des vielfältigen 

Engagements pädagogischer Fachkräfte nicht ausreichend gelingt, die Zielgruppen zu erreichen 

und die Möglichkeiten ihrer Partizipation – insbesondere im Bildungsbereich – nachhaltig zu 

erweitern. 

Die Materialien sind Ergebnis umfangreicher Recherche. Sie umfassen übernommene und z.T. 

bearbeitete Vorlagen aus Broschüren und dem Internet sowie auch selbst erstellte Vorlagen.  

Einige Texte wurden von uns zudem in Leichter Sprache verfasst. Die Vorlagen bieten 

Informationen, Anregungen für entwicklungsfördernde Aktivitäten, Impulse für den Austausch in 

der Gruppe und die eigene Reflexion.  

Alle Materialien sind ein Angebot für die Elternbildungsarbeit in angeleiteten Gruppen. Die 

Vorlagen sind in der Regel nicht selbsterklärend. Sie sollten in Gruppengesprächen behandelt 

und diskutiert werden. Die Gruppenleitung vertieft das jeweilige Thema mit ergänzenden 

Informationen.  



 

Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung - FiBB e.V.  5 

Für die Arbeit mit kulturell und sprachlich heterogenen Gruppen zu teilweise sensiblen Themen, 

die persönliche Verhaltens- und Denkweisen sowie auch Schwierigkeiten im familiären 

Integrationsprozess betreffen, ist es wichtig, die Kontinuität von Gruppentreffen zu ermöglichen 

und mit in den Communities verankerten mehrsprachigen Mitarbeiterinnen Vertrauen 

aufzubauen. 

In der Praxis gelang damit auch zu schwierigen interkulturellen Themen und Konflikten ein 

konstruktiver Austausch. Die Teilnehmerinnen konnten die Erfahrung machen, dass ihre 

Bedürfnisse bei der Themenplanung berücksichtigt wurden und der Träger auf alle Fragen und 

inhaltlichen Bedarfe flexibel reagierte. Insofern legen wir kein festes Curriculum vor, sondern 

eine Sammlung wichtiger Themenfelder und Inhalte, die bedarfsorientiert für die Bildungsarbeit 

mit neu zugewanderten Familien eingesetzt werden können. Sie sprechen Themen an, die immer 

wieder im Kontext einer für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wichtigen 

erfolgreichen Erziehungs- und Bildungszusammenarbeit zwischen Elternhaus und 

Bildungseinrichtungen genannt werden. Dabei geht es um „Spielregeln“ in Bildungsinstitutionen 

(Bildungssystem NRW), Rechte und Pflichten im Schulalltag, verschiedene Bereiche der 

Förderung kindlicher Entwicklung durch Spielen (Kinderspiel), Bewegung 

(Bewegungsförderung), gesunde Ernährung, kritische Mediennutzung (Umgang mit Medien), 

mehrsprachige Erziehung (Mehrsprachig aufwachsen), Zugänge zu vielfältigen Lernorten 

(Weltwissen entwickeln) bis zu Erziehungsfragen vor dem Hintergrund unterschiedlicher 

kultureller Prägungen. 

Die erfolgreiche Erziehungs- und Bildungszusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher 

Familienkulturen und Haltungen wird immer noch durch vielfältige Barrieren erschwert. Unser 

Handout verstehen wir als Beitrag zum Abbau von Hürden. Wir freuen uns über weitere 

Anregungen, Ergänzungen und die konstruktive Fortsetzung dieser Form der Bildungsarbeit.  

 

Kontakt: info@fibb-ev.de  
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BILDUNGSSYSTEM NRW 

Informationen zum Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz Seite 1  

Çocuk yuvası konusunda yasal haklarınız Sayfa 1 
 
1. Çocuğun neden çocuk yuvasına gitmeye ihtiyacı var? 

II SGB VIII 22. Maddesi uyarınca yuvalar ve anaokulları, çocuğun gelişimini desteklemek, 
çocuğun yetiştirilmesine ve eğitimine tamamlayıcı destek vermek ve ebeveynler için 
çalışmanın ve çocuk yetiştirmenin bir arada yürütülmesini kolaylaştırmakla yükümlüdür. 
 
Anaokulunun görevi, çocukları yetiştirmek, eğitmek ve çocuk bakımıdır. Bu görevler, 
çocuğun sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişimini ve çocukların değer ve kuralları 
öğrenmesini kapsar. 

 
2. SGB VIII 24. maddesi uyarınca anaokulu kontenjanı için yasal hak 

Anaokuluna gitmek, bir yaşından ilkokula başlayana kadar her çocuğun yasal hakkıdır. 
• Ebeveynler işe gidiyorsa, işe başlamak üzereyse, aktif olarak iş arıyorsa, öğrenim 

görüyorsa veya SGB II kapsamında iş hayatına adapte olmak için yardım alıyorsa, bir 
yaşın altındaki çocukların anaokuluna gitmeye veya bakıcı yardımı almaya hakları vardır. 

• Bir ile üç yaş arasındaki çocukların kontenjan veya bakıcı hakları vardır. 
• Üç yaş ile okul kayıt yaşı arası çocuklar, çocuk gelişimindeki önemli etkisinden dolayı 

anaokuluna çocuk yvasına gitme hakkına sahiptir. Ebeveynler bu yaş aralığındaki 
çocuklarını anaokuluna göndermek için, günlük çocuk bakıcısı olanağını reddedebilirler.  

 
Anaokulu kontenjanına ihtiyacınız varsa, istediğiniz başlangıç tarihinden en az 6 ay önce 
resmi talepte bulunmanız gerekir.  
Bu işlem, belediyenin kayıt servisi üzerinden yapılır (örn. internetteki ebeveyn portalı 
(Elternportal)). 

 
3. Anaokulu seçimi 

İlk aşamada kendi seçtiğiniz anaokullarında şansınızı denemelisiniz: 
• Seçtiğiniz anaokuluna mümkün olduğunca erken başvurun. 
• İlgilendiğiniz anaokullarını tanımak için, bir ziyaret günü ayarlayın. Çocuğunuz için birden 

fazla anaokuluna başvurun. Ek olarak, çocuğunuzun kaydını online portal veya kayıt 
formu yardımıyla yapın. 

• Anaokulu bekleme listelerine isminizi yazdırın. 
Çocuğunuz için kendi araştırmalarınız sonucunda seçtiğiniz anaokulunda kesin kayıt hakkınız 
yoktur. Çocuk ve Gençlik Dairesi (Jugendheim), ailelere ikamet yerine makul yakınlıkta bir 
anaokuluna gitme olanağı sağlamak zorundadır. Mesela çocuk yuvası evden 30 dakika 
içerisinde ulaşılabilir olması (örn. otobüsle, tramvayla veya yürüyerek) veya yaklaşık 5 km'lik 
bir yarıçap içinde bulunması gibi kurallar vardır (bununla ilgili çeşitli mahkeme kararları 
mevcuttur). 
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BILDUNGSSYSTEM NRW  

Informationen zum Rechtsanspruch auf einen KiTaplatz Seite 2 

Çocuk yuvası konusunda yasal haklarınız Sayfa 2 
 
4. Anaokulu kontenjanları ne zaman tahsis edilir? 

Genelde anaokulu kontenjanları Ağustos ayında açılır. 
Kayıt onayını ise genelde Şubat ve Nisan arasında alırsınız. 
Bu nedenle anaokulu ihtiyacınızı en geç Ocak ayına kadar bildirmelisiniz. 
Resmi talep için, belediyenin ilgili kayıt servisini veya ebeveyn portalını (Elternportal) 
kullanın. 
İstisnai durumlarda, Aile Ofisi (Familienbüro) veya anaokulu da kayıt işlemlerini 
gerçekleştirebilir. 
 

5. Çocuk ve Gençlik Dairesi ile iletişime geçin 
Aşağıdaki durumlarda, bulunduğunuz şehrin Çocuk ve Gençlik Dairesi veya Aile Ofisi ile iletişime 
geçebilirsiniz: 

• kayıt konusunda desteğe ve tavsiyeye ihtiyacınız varsa, 
• çocuğunuz için henüz bir anaokulu bulamadıysanız ve aramakta güçlük çekiyorsanız  
• kontenjanı henüz dolmamış mevcut anaokulları hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa 

 
6. Başvurduğumuz tüm anaokullarından ret cevabı alındığında ne yapmalıyım? 
Toplamda en az 10 resmi başvuru yaptığınız halde hiçbir anaokulu başvurunuzu kabul 
etmediyse, aldığınız tüm ret yazılarıyla Çocuk ve Gençlik Dairesine (Jugendheim) veya Aile 
Ofisine (Elternbüro) başvurun. 
Çocuğunuz için bir anaokulu tahsis edilmesini talep edin. 
Bu durumda, Çocuk ve Gençlik Dairesi sizin için harekete geçmek ve 2-3 ay içerisinde 
durumunuza uygun anaokullarını önermekle yükümlüdür. 
Bu işlemler sonucunda çocuğunuz için bir anaokulu bulunacaktır. 
 
7. İtirazda bulunun 
Çocuk ve Gençlik Dairesi’nden de ret bildirimi alırsanız, dört hafta içinde itirazda 
bulunabilirsiniz. Bu süreyi kaçırırsanız ve zamanında itiraz etmezseniz, yasal hak talebinizden 
faydalanmak için herhangi bir yasal işlem (örn. dava açmak) başlatma hakkını kaybedersiniz. 
İtiraz, yazılı olarak ibraz edilmeli ve aşağıdaki bilgileri içermeli: 

• Adınız ve çocuğunuzun adı 
• İletişim bilgileriniz (adres, e-posta, telefon) 
• Ret bildirimine itirazınızın beyanı 
• Çocuk ve Gençlik Dairesi tarafından reddedilme tarihini ve referans kodu 
• Islak imzanız 

İtiraz, zamanında ibraz edildiğinde, Çocuk ve Gençlik Dairesi, uygun bir anaokulu olup 
olmadığını tekrar kontrol etmek zorundadır. 
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BILDUNGSSYSTEM NRW  

Informationen zum Rechtsanspruch auf einen KiTaplatz Seite 3  

Çocuk yuvası konusunda yasal haklarınız Sayfa 3 
 
8. Dava açın 
Çocuk ve Gençlik Dairesi, uygun bir anaokulu bulamaz ve itirazınızı reddederse, çocuğunuzun 
anaokulu kontenjanı için idare mahkemesinde dava açabilirsiniz. 
Bunun için mahkemeye aşağıdaki bilgileri içeren bir dava dilekçesi göndermeniz gerekir: 

• Adınız ve çocuğunuzun adı 
• İletişim bilgileriniz 
• Çocuk ve Gençlik Dairesi’nden alınan olumsuz kararın dosya numarası ve tarihi 
• Çocuğunuzun en kısa sürede anaokuluna gitme ihtiyacını savunan açıklayıcı bir yazı 
• Islak imzanız 

Ayrıca yasal süreci 4-6 haftaya indirmek için, hızlı dava uygulamasına başvurmanızı öneririz. 
İdare mahkemesi işlemlerinde, avukat olmadan dava açmanız durumunda genellikle mahkeme 
masrafları oluşmaz. Avukat tutarsanız, ücretini kendiniz ödemeniz gerekir. 
Dava edilen belediye de avukat tutabilir. 
Davayı kaybeden taraf tüm masrafları ödemekle yükümlüdür. 
 
9. Çocuk bakımı için alternatif çözümler 
Şehrinizdeki anaokulların kontenjanı dolduysa, mahkeme de kontenjan yaratamaz. Fakat bu 
durumda, belediye çocuğunuzun bakımı için alternatif çözümlere başvurduğunuzda (örn. özel 
günlük bakıcılar, özel anaokulları) oluşan tüm masrafları karşılamak zorundadır.   
Durumunuza bağlı yasal işlem başlatmanın faydalı olup olmaması konusunda bir avukattan 
yardım ve tavsiye alabilirsiniz. Avukat sizi davada temsil edebilir, ancak avukat masraflarını 
kendiniz ödemeniz gerekir. 
 
Konuyla ilgili önemli adresler Çocuk ve Gençlik Dairesi, Aile Ofisi ve örn. belediyenizin web 
sitesindeki ebeveyn portalıdır. 
 
Daha fazla bilgi için:  
http://www.advocado.de/ratgeber/verwaltungsrecht/kita-platz/rechtsansbedarf-auf-einen-
kita-platz.html 
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BILDUNGSSYSTEM NRW  

Mein Kind kommt bald in die Schule Seite 1  

Çocuğum okula başlıyor Sayfa 1 

Okula kayıt öncesi bilmem ve yapmam gerekenler 

1. Anaokulu öğretmeninden randevu alın. Öğretmenle çocuğunuz ve okul hakkında 
konuşun. 

 
2. Çocuğunuzun 6. doğum günü 30 Eylül'den önce ise, mecburi ilköğretim çağına 

ulaşmıştır. Bu durumda gelecek yıl okula başlaması zorunludur. 6. yaşını 30 Eylül'den 
sonra dolduran çocukların gelişim durumuna bağlı olarak, gelecek yıl okula başlaması 
mümkün fakat zorunlu değildir.  
 

3. Çocuğunuzun erken yaşta okula başlayabilmesi için, zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik 
olarak ilkokula hazır olması gerekiyor.  
Bu, çocuğunuzun 

• rahatlıkla top yakalayabilmesi, 
• ceketini tek başına giyebilmesi, 
• başka çocuklarla yalnız oynayabilmesi  

... ve çok daha fazlasını yapabiliyor yapabilmesi anlamına geliyor.  

4. Çocuğunuz, okul doktoru tarafından muayene edilecektir. Bunun için Sağlık Dairesi'nden 
(Gesundheitsamt) randevu alabilirsiniz. Bu muayeneye okul giriş muayenesi (Schul-
Eingangs-Untersuchung) denir. 
 

5. Almanya'da, eğitim konseptleri farklı olan ilkokullar vardır. Belediye'ye bağlı devlet 
okulları ile kiliseye bağlı Katolik veya Protestan okulları arasında seçiminizi yapmak 
durumundasınız. Seçiminizi yapmadan önce sizin için en uygun olan okulu detaylı bir 
şekilde araştırıp ona göre seçiminizi yapmalısınız. 
 

6. Sonbaharda okullarda bir “ziyaret günü” düzenlenir. Ziyaret gününde okulu gezebilir ve 
tanıyabilirsiniz. 
 

7. Her okulun bir kayıt dönemi vardır. Bu dönem içerisinde okulda düzenlenen kayıt 
görüşmelerine katılarak, çocuğunuzu okula yazdırabilirsiniz.  
 

8. Kayıt işlemi için çocuğunuzun doğum belgesini ve tüm veliler tarafından imzalanmış 
pembe kayıt belgesini (Anmeldeschein) yanınızda getirin. 
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Mein Kind kommt bald in die Schule Seite 2  
Çocuğum okula başlıyor Sayfa 2 

 
9. Bazı çocukların özel desteğe ihtiyaçları vardır. Bu, okulda özel eğitime ihtiyaçları olduğu 

anlamına gelir. Mesela engelli olan veya konuşma kabiliyeti henüz yeterince gelişmemiş 
çocukların özel eğitim desteğine ihtiyacı olabilir. Çocuğunuzun desteğe ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorsanız, anaokulu öğretmeni ve okul sorumluları ile görüşün.  
 

10. Anaokullarında, yakında ilkokula gidecek olan çocuklar için ilkokul öncesi hazırlık 
programı düzenlenir. Çocuğunuzun katılması önemlidir. 
 

11. Okul tüm gün açık olan bir okul mu? (OGS – Offene Ganztagsschule) Bazı okullarda 
çocukların ders sonrası katılabilecekleri programlar mevcuttur. Çocuğunuz için öğleden 
sonra bakıcıya ihtiyacınız varsa, bu programlardan faydalanabilirsiniz. Kaydınızı 
zamanında yaptırmanız önemlidir. 
 

12. Çocuğunuzu okul yoluna alıştırın. Birlikte evinizden okula yürüyün. Dikkat etmesi 
gereken kurallar ve olası tehlikeler hakkında çocuğunuzu bilgilendirin. 
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Das kann mein Kind schon  
Çocuğumun yapabildikleri  
Çocuğum… 

tek başına giyinebiliyor …………………….…………………………………………………………………….…………………………… 

yemek masasını kurup toplayabiliyor ………………………………………………………………………………………………….. 

tek başına alış veriş yapabiliyor …………………………………………………………………………………………………………… 

saati okuyabiliyor ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tek başına arkadaşlarında yatıya kalabiliyor ………………………………………………………………………………………… 

bir evcil hayvana bakabiliyor ……………………………………………………………...………………………………………………. 

masal anlatabiliyor ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

sohbet edebiliyor, konuşulanı dinleyip anlayabiliyor ………………………………...………………………………………… 

bekleyebiliyor, sabredebiliyor …...……………………………………………………………………………………………………….. 

oyun oynarken oyun kurallarına uyabiliyor …………………………………………….…………………………………………… 

oyunda kaybetmeyi kabullenebiliyor………………………...………………………………………………………………………… 

burnunu silebiliyor ………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

tek başına tuvalete gidebiliyor …………………………………………………………………………………………………………….. 

odasını toplayabiliyor ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

elektrikli süpürgeyle yerleri temizleyebiliyor……………………………………………...……………………………………….. 

scooter veya bisiklet kullanabiliyor ……………………………………………………...……………………………………………… 

ip atlayabiliyor ……………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

ağaca tırmanabiliyor ………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

ayakkabısını bağlayabiliyor …………………………………………………………………………………………………………………. 

kendisine bir sandviç hazırlayabiliyor ………………………………………………………………………………………………….. 

tek başına duş alıp saçını yıkayabiliyor ………………………………………………………………………………………………… 

şiir okuyabiliyor ……………………………………………………………………………...………………………………………………….. 

çiçekleri ve ağaçları isimleriye tanımlayabiliyor …………………………………………………………………………………… 
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Schaubild Schulsystem NRW 
NRW Okul Sistemi 
 
 
 

 
 
 
 
Quelle:  
Grafik des Flyers 
„Das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen - Einfach und schnell erklärt“ Hrsg.:Ministerium für 
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen www.schulministerium.nrw.de 
Download unter:  
http://www.berufsorientierung-nrw.de/cms/upload/pdf/Flyer_Schulsystem_deutsch.pdf  
Der Flyer ist in sechs weiteren Sprachen erschienen: 
Arabisch, Englisch, Französisch, Rumänisch, Russisch und Türkisch.  
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Wichtige Kompetenzen - Erziehungsziele  
Önemli Beceriler – Eğitim Hedefleri 
 

1. Bağımsızlık 
Çocuklar bağımsız düşünmeli, hareket etmeli ve kendi fikirlerini oluşturabilmelidir. Yardım almadan kendi ayakları 
üzerinde durmayı öğrenmeleri gerekiyor. 

 
2. Hareket ve motor becerileri 

Sağlıklı bir çocuk gelişimi, ince motor becerilerini (örn. yazma, boyama, kesme, düzeltme) ve kaba motor becerilerini 
(örn. tırmanma, bisiklete binme, denge, yüzme, spor) kapsar. Bedensel beceriler ile zihinsel beceriler bir arada 
kullanılarak gelişir.  

 
3. Okuryazarlık 

Çocuklar, yazı dilinin çeşitli biçimlerini (resimli kitaplar, metinler, romanlar, şiirler, gazeteler, dergiler, reklam 
metinleri, ilanlar vb.) tanımalı ve kullanabilmeli. Günlük hayatta konuşulan dilin yanı sıra, okulda konuşulan dil ile yazı 
diliyle de başa çıkabilmeli. 

 
4. Kültüre erişim 

Çocuklar tiyatro, konser, müzik, dans, film ve müze gibi çeşitli kültürel olanakları bilmeli ve deneyimlemeli.  
 

5. Genel kültüre erişim  
Çocuklar, hayatın ve toplumun olabildiğince çok farklı alanlarını tanımalı ve bu alanlarda yaptığı tecrübelerle deneyim 
kazanmalıdır. (Örn. şehir, ülke, hayvanlar ve bitkiler, bilim, boş zaman etkinlikleri) Böylece özgüven kazanırlar, yeni 
konularda fikir sahibi olurlar, deneyim ve bilgi edinirler, kelime hazinelerini ve eylem alanlarını genişletirler. 

 
6. Tartışma becerisi  

Çocuklar, fikir ayrılıkları ve tartışmaları farketmeli ve çözebilmeli. Bunun için, tartışmaya dahil olan herkes için yapıcı 
ve barışçıl çözümlere götüren yöntemler ve stratejiler öğrenmeliler. 
 

7. Demokratik davranış 
Çocuklar, gruplarda ve karar alma süreçlerinde kullanılan demokratik yöntemleri (oylar / seçimler, çoğunluk ve azınlık 
kavramları, azınlıkların korunması, toplumun çeşitli alanlarına katılım vb.) tanımalı ve uygulayabilmelidir. Çocuk, 
pozisyonunu temsil edebilmeli, argümanları tartabilmeli ve fikir ayrılıklarına barışçıl bir şekilde yaklaşabilmeli veya 
çözüm geliştirebilmelidir. Bunun yanı sıra kendi fikirlerinin arkasında durabilmeli ve amacını veya hedeflerini 
açıklayabilmeli ve savunabilmelidir. 
 

8. Zor durumlara karşı dayanıklılık  
Çocuklar, olası zor ve can sıkıcı durumlara dayanabilecek şekilde güçlendirilmeli. Bezdirici ve olumsuz deneyimler ve 
yenilgilerin hemen ardından pes etmemeliler. Zor durumlara dayanabilmek için, olumlu deneyimlere ve 
cesaretlendirilmeye ihtiyaçları vardır.  
 

9. Duygusal beceriler 
Çocuklar, ekip çalışmalarında iyi bir takım arkadaşı olmayı öğrenmeli. Çocuk, takım içerisinde duyarlı davranabilmeli, 
kendi ihtiyaçlarını ifade edebilmeli, başkalarıyla empati kurabilmeli ve başkaların ihtiyaçlarını ve bakış açılarını 
anlayabilmeli. 
 

10. Medya okuryazarlık becerileri 
Çocuklar, bilgi edinmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için farklı medyaları (internet, akıllı telefon, sosyal ağlar, 
oyunlar, basın, TV ve radyo) eleştirel ve duyarlı bir şekilde kullanabilmeliler. Propaganda, reklam ve manipülasyonu 
farkedebilmeli ve kendilerini medyanın olası kötü etkilerinden koruyabilmeliler. 

Okulların ve kreşlerin müfredat programları ve eğitim sırasındaki değerlendirme kriterleri bu beceriler üzerine oluşturulmuştur. 
Okul sonrası üniversite, staj ve meslek eğitimi başvurularında, burs başvurularında ve daha sonra işe alımlarda başarılı olabilmek 
için, bu becerilerin iyi derecede gelişmiş olması oldukça önemlidir. Ebeveynler, çocuklara / gençlere, kişiliklerini farklı 
deneyimlerle ve bir takdir ve destek ortamında geliştirmelerine yardımcı olabilir. 
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Schulnoten und Zeugnisse 
Okul notları ve karneler 
 
Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti okul yasası (NRW Schulgesetz), bölgedeki tüm okullar için geçerli 
olan kuralları içerir. 
 
Kuzey Ren Vestfalya'daki tüm okullar ve öğretmenler bu kurallara uymak zorundadır. 
 
Okul Yasası ayrıca okul notları ve okul karnesi gibi sertifikalar için kurallar belirtir. 
 
3. öğretim yılından itibaren çocukların okuldaki başarısı notlarla (Noten/ Zensuren) 
derecelendirilir. Okul notları, öğrencilerin performansını değerlendirmek ve ölçmek için 
kullanılır. 
 
Almanyanın eğitim sisteminde altı okul notu vardır: 
 
1 = pek iyi (sehr gut) 
2 = iyi (gut) 
3 = orta (befriedigend) 
4 = yeterli (ausreichend) 
5 = zayıf (mangelhaft) 
6 = yetersiz (ungenügend) 
 
Yazılı sınavlar için yazılı notlar (schriftlıche Noten) vardır. 
Sözlü sınavlar ve derse katılım için ise sözlü notlar (mündliche Noten) vardır. 
Bir dersin tüm yazılı ve sözlü notların ortalaması alınarak bir ders notu hesaplanır. Bu ders notu 
aynı zamanda karne notudur. Çocuklar, her eğitim yılında iki kere karne alırlar.  
 
Öğretmenler, çocukları okulda öğrenmeye teşvik etmelidir. Her bir çocuğun gelişimine destek 
olmalıdır. 
Bunu yaparken, çocuklar mümkün oldukça övülmelidir. 
Her çocuk öğrenmekten zevk almalı. 
Her çocuk, yorulmanın ve çabalamanın faydalarının farkına varmalı. Çocuklar, tek başlarına veya 
grup içerisinde başarı elde etmeyi öğrenmeli. 
Her çocuk kendi adına neyi iyi yaptığını ve hangi konularda henüz yeterince kendini 
geliştiremediğini söyleyebilmeli. 
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Nach der Grundschule 
İlkokul sonrası 
 
İlkokuldan mezun olan çocuklar, eğitimlerine ileri öğretim okullarında (weiterführende Schule) 
devam ederler.  
 
1. Kuzey Ren-Vestfalya'da ilk okulu bitiren çocuklar için Gymnasium, Gesamtschule ve 
Realschule gibi çeşitli ileri öğretim okul türleri vardır. Bu okullar, ilkokulun veliler toplantılarında 
ebeveynlere sunulur ve anlatılır. Bu nedenle veliler toplantılarına katılmanız önemlidir. 
 
2. Çocuklar, ilkokul dördüncü sınıfı bitirdikten sonra, kişisel yetenek ve kabiliyetlerine göre 
eğitime devam edebilecekleri bir okula yönlendirilmeli. Çocuğunuzun hangi okullara 
gidebileceğini sorun. Çocuğunuz, mezun olduğu okula bağlı olarak meslek seçebilecektir. Her 
okulun olanakları farklıdır. 
 
3. Sınıf öğretmeniyle randevu alın ve veli görüşmesine gidin. 
Çocuğunuz ve kendisi için uygun olacak okullar hakkında konuşun: 
- Çocuğunuzun ilgi alanları nelerdir? 
- Çocuğunuzun yetenekleri nelerdir? 
- Çocuğunuzun zorlandığı alanlar nelerdir?  
İlkokul yetkilileri, çocuğunuz için en uygun buldukları okul doğrultusunda bir okul tavsiyesi 
yazacaktır. 
Bu tavsiye belgesi, yılsonu karnesi ile birlikte çocuklara dağıtılacaktır. 
 
4. Çocuğunuzun yeni okulunu seçerken, ileri öğretim okullarında çocukları olan velilere okullar 
hakkında görüşün.  
Çocuklar yeni okullarından memnun mu? 
Veliler okulu tavsiye eder mi? 
İnernette farklı okullar hakkında bilgi edinin. 
 
5. Her okulda sonbaharda bir “ziyaretçi günü” düzenlenir (Tag der offenen Tür). Ziyaretçi 
gününde, merak ettiğiniz okulları gezebilir ve yakından tanıyabilirsiniz. 
 
6. Sarı kayıt belgesini (Anmeldeschein) kaybetmeyin! Yeni okula kayıt işlemi için lazım olacak. 
 
7. Çocuğunuzun özel eğitim ihtiyacı varsa, ilkokul sınıf öğretmenine danışın ve özel destek 
imkanları olan okullar hakkında bilgi alın. 
 
8. Çocuğunuzun toplu ulaşım için öğrenci biletine ihtiyacı varsa, biletin herhangi bir ücreti olup 
olmadığını araştırın.  
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Was ist sonderpädagogische Förderung? 
Özel ihtiyaç eğitimi nedir? 
 
Bazı çocukların bir engeli vardır.  
Çocukların gelişimi ve yeni şeyler öğrenmesi diğer çocuklara göre daha fazla zaman alabilir.  
Bu çocukların özel yardıma ihtiyaçları vardır. 
 
Bu yardıma özel ihtiyaç eğitimi (sonderpädagogische Förderung) denir. 
İhtiyaca bağlı olarak çeşitli „özel ihtiyaç eğitim programları“ vardır: 
1. Yeni konular öğrenmekte zorluk çeken çocuklar için  
2. Konuşmakta zorlanan çocuklar için 
3. Duygusal ve sosyal becerileri iyi gelişmemiş çocuklar için 
4. İşitme engelli çocuklar için 
5. Görme engelli çocuklar için 
6. Zihinsel engelli çocuklar için 
7. Fiziksel engelli çocuklar için 
 
Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar, genel eğitim veren okulların kapsayıcı eğitim 
programlarından faydalanabilirler. Kapsayıcı eğitim olanakları olan okullarda, özel ihtiyaç sahibi 
çocuklar diğer çocuklarla birlikte genel eğitime katılırken, özel destek alırlar. Bu okullara 
kapsayıcı okul (inklusive Schule) denir.  
Fakat: 
Velinin isteğine bağlı olarak, çocuk özel okula da gidebilir. 
Bu okullar, sadece özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yöneliktir. Özel okullarda, özel ihtiyaç 
sahibi çocuklara eğitim vermek için uzmanlaşmış öğretmenler çalışmaktadır. Sınıflardaki öğrenci 
sayısı diğer okullara göre azdır. 
 
Çocukların özel eğitim ihtiyaçları dönemsel veya daimi olabilir.  
Çocuğunuzun özel eğitime ihtiyacı varsa, çocuğunuzun öğretmeni ve okulu ile görüşün. 
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SCHULALLTAG 

Wir basteln einen Stiftehalter  
Kalemlik yapıyoruz 

Örnek 1 

Beş tuvalet kağıdı rulosunu renkli kağıtla kaplayın veya boyayın. Ruloları çiçek şeklinde birbirine 
yapıştırın. 

 

Kalemliğin altını kapatmak için, çiçek şeklinde birleştirdiğiniz 
ruloları bir karton parçasına yapıştırın. Rulo ile karton arasındaki 
bağlantıyı sağlamlaştırmak için, bağlantı noktasına renkli kağıttan 
yapılmış küçük çiçekler ve yapraklar yerleştirebilirsiniz. 

 

Örnek 2 

Üç ile beş arası dikdörtgen kutunun (örn. ilaç veya kozmetik ürün ambalajı) birer yüzeyini 
keserek açın.  
 
 
 
 
 
 
 
Kutuların kapalı dört tarafını renkli kağıtla kaplayın ve kutuları birbirine yapıştırın. 
Kutu grubunu bir karton parçasına yapıştırın. 
Kalemliğe pencere, kapı ve balkon gibi şekiller ekleyerek, bina görünümü verebilirsiniz. 
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SCHULALLTAG 

Entschuldigungsschreiben 
Mazeret dilekçesi   
 
...............................................................................                                 ............................   
Veli İsim ve Soyisim                                                                                       Tarih 
 
...............................................................................  
Adres 
 
................................................................................  
Posta kodu, İl/ İlçe  
 
................................................................................  
Telefon numarası 
 
Entschuldigung für mein Kind ........................................................................                          
                                                      Çocuğunuzun ismi ve soyismi 
 
Sehr geehrte(r) Herr / Frau ...........................................................................,                             
                                                 Öğretmenin soyismi  
 
.....................................(çocuğunuzun ismi) war am .................................(tarih) krank und konnte 
deshalb nicht zur Schule kommen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
............................................................................  
İmza 

 
 
Örnek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mona Siah  
Steinweg 1  
53119 Bonn  

                                                                                                  
5.5.2020.                                   

Entschuldigung für mein Kind Yasin Siah  
 
Sehr geehrte Frau Müller, 
Yasin war am 3. und 4. Mai krank und konnte deshalb nicht in die Schule 
kommen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Mona Siah  
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SCHULALLTAG 

Rechte und Pflichten von Eltern und Kindern im Schulalltag Seite 1 

Günlük okul yaşamında ebeveynlerin ve çocukların hakları ve 
görevleri Sayfa 1 

 
Eğitim almak, her çocuğun temel hakkıdır. 
 
Okul, 6 yaş ve üzeri tüm çocuklar için zorunludur. Zorunlu eğitim 10 yıldır. 
 
Çocuklar sınıfta eğitim alırlar. 
Sınıflar, sınıf öğretmenleri tarafından yönetilir.  
 
 
Okul ile iş birliği 
 
Ebeveynler ve öğretmenler çocuktan birlikte sorumludur ve çocuğun iyi bir gelişimi için birlikte 
çalışırlar. Ebeveynler ve öğretmenler çocuk ile ilgili konular hakkında görüşürler. Örneğin 
çocuğun ihtiyaçları ve gelişimi hakkında konuşurlar. Bunun için veli, öğretmenden randevu 
alabilir. Aynı şekilde öğretmen, velilerden randevu alabilir. 
 
Ayrıca veliler, çocuğun okul hayatını takip etmekten sorumludur. Çocuğun genel olarak nasıl 
hissettiğini, okulda yaşadıklarını ve derste öğrendiklerini düzenli olarak sormalılar. Ebeveynler, 
çocuğun derslerini defterlere ve kitaplara bakarak takip etmelidir. Çocuğa ev ödevlerinde 
yardımcı olmalılar. Çocuğun okul malzemelerini alırlar. Çocuk ile birlikte, okul çantasını 
hazırlarlar. 
 
Bazı okullarda, her çocuğun bir mektup dosyası veya mektup defteri vardır. Mektup dosyası 
veya defteri, veliler ile öğretmenlerin haberleşmesi içindir ve herzaman okul çantasında 
bulunmalıdır.  Öğretmenler ve veliler, önemli mektupları ve haberleri bu defterde veya klasörde 
paylaşırlar.  
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SCHULALLTAG 

Rechte und Pflichten von Eltern und Kindern im Schulalltag Seite 2 

Günlük okul yaşamında ebeveynlerin ve çocukların hakları ve 
görevleri Sayfa 2 

Veliler, veli görüşme günlerinde (Elternsprechtag) okula gidebilir ve öğretmenlerle birebir 
görüşebilirler. Veli görüşme günlerinde, çocukların dersleri yoktur.  

Veliler, isteğe bağlı veli görüşme günleri dışında da öğretmenlerle görüşebilirler. 

Bir sınıfın ebeveynleri, sınıf veli birliği olarak (Klassenpflegschaft) yılda bir kaç kez veliler 
toplantısında (Elternabend) bir araya gelirler. Bu toplantıya sınıf öğretmeni de katılır.  

Veliler toplantısında, okul ve dersler hakkında konuşulur. Veliler önemli bilgiler alırlar. Veliler 
soru sorabilir ve önerilerde bulunabilirler. Ebeveynler, sınıf veliler birliği olarak çocukların 
eğitimi ve okulu ile ilgili söz ve karar alma hakkına sahiptir. 

Her öğretim yılının ilk veliler toplantısında, ebeveynler arasından bir veliler kurulu başkanı 
seçilir.  

 
Beden eğitimi ve yüzme dersi 

Kızlar ve erkekler, tüm derslere birlikte katılırlar. Beden eğitimi dersi de kızlar ve erkekler için 
ortaktır. Beden eğitimi dersi için, çocukların spor kıyafetlerine ihtiyacı vardır. Yüzme dersine de 
kızlar ve erkekler birlikte katılırlar. Beden eğitimi ve yüzme derslerine katılım, tüm çocuklar için 
zorunludur. Çocuklar, beden eğitimi ve yüzme derslerinde baş örtüsü takabilir, kolları ve 
bacakları örten spor kıyafeti giyebilirler. Ancak kıyafet, spor sırasında engel olmamalıdır. 
Erkekler ve kızlar için soyunma odaları ayrıdır. 
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SCHULALLTAG 

Rechte und Pflichten von Eltern und Kindern im Schulalltag Seite 3 

Günlük okul yaşamında ebeveynlerin ve çocukların hakları ve 
görevleri Sayfa 3 

 
Okul gezileri 

Bazen öğrenciler için okul gezileri düzenlenir. Çocuklar, okul gezisinde pek çok şey öğrenirler. 
Okul gezilerine kızlar ve erkekler birlikte katılırlar. Okul gezileri mecburi öğrenim müfredat 
programına dahildir. Bir okul gezisi 3 veya 4 gün sürer. Gezi, sınıf öğretmeni tarafından organize 
edilir ve yönetilir. Öğretmenlere yardım etmek isteyen bazı ebeveynler geziye katılabilirler. 
Çocuklar, okul kampında (Schullandheim) veya gençlik yurdunda (Jugendherberge) konaklarlar. 
Okul gezisi, veliler toplantısında planlanır. Okul gezilerine katılmak zorunludur. 

Bazı geziler günübirkiktir. Örneğin sınıfça ormana veya müzeye gidilir. Çocuklar günübirlik 
gezilerde çok şey öğrenirler. Günübirlik geziler de mecburi öğrenim müfredat programına 
dahildir. Bundan dolayı gezilere katılım tüm çocuklar için zorunludur. 

 
Din dersi 

Bütün okullarda din dersi verilir. Çocukların din eğitimi alıp almayacağına veliler karar 
verebilirler. Almanya'da din dersi, Katolik ve Protestan dersi olarak ikiye ayrılır. Bazı okullarda 
İslam dersi de verilir. Çocuğun katılacağı din dersini ebeveynler belirtir. Okulların çoğu devlete 
bağlı olsa da, bazı okullar kiliseye bağlıdır. Bu okullarda din dersi zorunludur. 

 
Okul ile birlikte dini ayinlere katılım 

Birçok okulda, çocuklar okul vasıtası ile dini ayinlere katılabilirler. Mesela her öğretim yılının 
başında ve sonunda tüm öğrenciler kiliseye gidebilirler. Ayinlere katılma zorunluluğu yoktur. 

 

 

 

 

 



Türkisch 

Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung - FiBB e.V.  23 

SCHULALLTAG 

Vorurteilsbewusster Umgang mit Festen und Feiertagen 
Bayramlara ve kutlamalara önyargısız yaklaşım 

1. Bayramlar ve kutlamalar toplum için önemlidir. Bayram günleri genelde resmi tatil olur. 
Bayramlarda, toplumsal gelenekler ve adetler sürdürülür (örn. yemekler yenir, aksesuarlar 
takılır, davranışlar sergilenir). Böylece aile, toplum ve dini topluluk içerisindeki sosyal bağlar 
güçlendirilir. 
 

2. Bayram hazırlıkları insanları mutlu eder. Bundan dolayı bayramlar düzenli olarak kutlanır. Bazı 
kutlamalar hayatımızın önemli bir parçası olarak her yıl veya belli zamanlarda kutlanır. Bayramlar 
ve kutlamalar bize kültürel kökenimizi hatırlatır. Nesilleri birbirine bağlar ve manevi değerleri 
aktarır. 
 

3. Kutlamalar insanların bakış açısına göre farklı değerlendirilebilir. Kutlama sebebinin benim için 
tarihi bir önemi var mı? Yaşadığım toplum içerisinde hangi bayramlar kutlanır? Bu günlerde tam 
olarak ne kutlanıyor? Bu günleri özel olarak değerlendirmeyen insanlar kendilerini nasıl 
hissediyorlar? 
 

4. Almanya'da yıl boyunca farklı boyutlarda kutlanan çeşitli bayramlar vardır. Elbette bazı 
bayramlar kamuoyunda dolu dolu kutlanır. Bu bayramlar gelenekleri ve dini inançları güçlendirir. 
Bazı bayramları ise, günlük hayatta sadece resmi tatil olarak hissederiz (eğitim sisteminde, iş 
yerlerinde, medyada vb.). Toplum içerisinde kültürel veya dini azınlıkların ise başka geleneksel 
kutlamaları olabilir. Azınlıkların geleneklerine de toplum içerisinde saygı gösterilmelidir. 
 

5. Toplum içerisindeki farklı geleneksel kutlamalar sayesinde birbirimizi daha iyi tanırız, gelenek ve 
inanç çeşitliliği ile ilgilenmeye fırsat buluruz. Böylece başka kültürlerin geleneklerini ve 
değerlerini daha iyi anlayabiliriz. Dini veya milli değerler ortak olsa bile, aile kültürlerinin farklı 
olabildiklerini, ortak değerleri ve farklı yaşam tarzlarını fark ederiz. 
 

6. Çocukların ve ailelerin, farklı kutlamalarla olumlu deneyimler edinmeye ve ortak anılar 
biriktirmeye ihtiyaçları vardır. Böylece, farklı kişi ve grupların bir arada yaşaması teşvik edilir. 
İnsanların yaşadıkları önemli olaylara ve yaptıkları farklı deneyimlere saygı duymalıyız. İnsanların 
kültürel kökenleriyle olan bağlarının güçlenmesini desteklemeliyiz. Toplum içerisindeki yaşam 
çeşitliliklerini saygıyla korumalıyız. Bunun için farklı kültürlerde uygulanan bayramlar, kutlamalar 
ve gelenekler hakkında güvenilir ve doğru bilgiler aktarmalıyız. Çocuklara, farklılıklara adil 
yaklaşmakta örnek olmalıyız. 
 

7. Bayramlar ve resmi tatiller, ticari olarak da kullanılır. Reklam ve medya, tüketimi teşvik eder. 
Çocuklara etraflarında gördükleri süslemelerin arkasındaki sembolik ve manevi anlamları 
açıklamalıyız. Çocuklara, bayramların başka insanları hatırlamanın, düşünmenin ve anmanın 
zamanı olduğunu hatırlatmalıyız. Çocukların televizyon ve diğer reklamlar hakkında eleştirel 
düşünebilmelerine yardımcı olmalıyız. Çocukların hediyeler hakkında gerçekçi beklentiler 
geliştirmelerine destek vermeliyiz. Daha fazlasına sahip olmanın daha değerli bir insan olmak 
anlamına gelmediğini ve reklamlarda verilen mesajın yanlış olduğunu anlatmalıyız. 
 

8. Bazı aileler bayramları farklı şekilde kutlarlar veya hiç kutlamazlar. Aile geleneklerine saygı 
duyulması, her ailenin hakkıdır. Toplum içerisinde, kimin hangi bayramları ne şekilde 
kutlayacağına karar veremeyiz. Her aile, kendi içinde dini veya ailevi önem taşıyan bayramları 
kutlayabilmelidir. Böylece oluşan çeşitlilik sayesinde, yeni kültürlerle tanışabiliriz. 
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SCHULALLTAG 

Die persönliche Einstellung zu Feiertagen - Gesprächsanregung 
Resmi tatillere karşı kişisel tutum 

 

Nelerden konuşabiliriz? 

a. Çocukluğunuzda ailenizde hangi kutlamalar yapılırdı? 
 

b. En sevdiğiniz kutlamalar nelerdi? Neler hoşunuza giderdi? 
 

c. Çocukken, siz ve aileniz için önemli olan kutlamaların okulda hoşgörü ile karşılandığını 
hisseder miydiniz? Kutladığınız günler başkaları için de önemli miydi?  "Normal" 
miydiler? 

 
d. Ailenizde, bayramlar ve kutlamalar medyada yansıtıldığı gibi mi kutlanırdı? Kendinizi 

burada çizilen tabloyla özdeşleştirebilirmiydiniz? 
 

e. Hiç ailenizde yapılan veya yapılmayan kutlamalardan dolayı kendinizi dışlanmış 
hissettiniz mi? 

 
f. Yetişkin olarak bayramların ve kutlamaların hayatınızdaki önemi nedir? Sizin için özellikle 

önemli olan kutlamalar var mıdır? Özel günlerde neler yapmaktan hoşlanırsınız? Neler 
yapmaktan hoşlanmazsınız? Veya genel olarak, kutlamalardan hoşlanmaz misiniz? 

 
g. Dini inancınıza bağlı olarak kutladığınız bayramlar var mıdır? Var ise, bu bayramlarların 

dini inancınızda anlamı nedir, neden kutlanır? 
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SCHULALLTAG 

Wir basteln eine Tischlaterne  
Mumluk yapıyoruz 
 
Malzemeler: 

• boş, temiz bir bardak (örneğin eski bir su bardağı veya reçel kavanozu)  
• farklı renklerde aydınger kağıdı (transparan kağıt) 
• biraz duvar kağıdı yapıştırtırıcısı 
• bir adet boya fırçası 
• küçük bir mum (tealight mum) 

 
Aydınger kağıtlarını yırtarak küçük parçalara ayırıyoruz. Bardağın dışını yapıştırıcıyla ince bir 
şekilde kaplıyoruz ve rengarenk kağıt parçalarını üzerine yapıştırıyoruz. Fırça ve yapıştırıcı 
yardımıyla kağıtların düzleşmesini ve iyice yapışmasını sağlıyoruz.   
 
Yapıştırıcı kuruyunca, bardağın içerisine küçük bir mum koyuyoruz. Rengarenk mumluğumuz 
kullanıma hazır. 
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SCHULALLTAG 

Mein Zeugnis für die Schule 
Okul karnem 
 

 
İlkokul: ________________________________________  

Eğitim yılı: __________ İsim:_______________________________ Sınıf:_______  

 

Geçen öğrenim yılım nasıl geçti? 
 
Ders programımı sevdim mi? 
 
Dersliğimi beğendim mi? 
 
Sınıf arkadaşlarımla nasıl geçinirim?  
 
Okul sıramdaki yerimi beğendim mi? 
 
Sınıf öğretmenimi sevdim mi?  
 
Okul binasını sevdim mi?  
 
Okul bahçesini sevdim mi? 
 
Ders sonrası için okulun günlük çocuk bakım merkezinde  
(OGS) zaman geçirmeyi sevdim mi?  

 
Önümüzdeki eğitim yılı için dileklerim: 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

İmza:_____________________________________  
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KINDERSPIEL 

Kinder brauchen Zeit und Platz zum Spielen 
Çocukların oynamak için zamana ve alana ihtiyacı var 
 
Oyun oynamak ve dinlenmek çocukların hakkıdır. 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 31. Maddesi 
 
Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için oyun oynamaya, bunun için de zamana ve alana ihtiyaçları 
vardır.  
 
Oyun oynamanın etkili olduğu gelişim alanları: 
 

• Motor becerisi (hareket) 
Oyunda koordinasyon, fiziksel güç ve kondisyon gibi beceriler gelişir. 
 

• Bilişsel gelişim (zihin) 
Oyunda hayal gücü, yaratıcılık, esneklik ve ani karar alma becerileri gibi kabiliyetler 
gelişir. 
 

• Sosyal beceriler (ilişkiler) 
Oyunda çocuk, diğer oyuncularla iletişim kurarak kurallara uymayı, yenilgiyi kabul 
etmeyi, kendini savunmayı ve empati kurmayı öğrenir. 
 

• Motivasyon (hırs) 
Oyunda, yeni şeyler öğrenmek ve başarmak için gerekli olan temel motivasyon oluşur. 
 

• Psikolojik beceriler (duygular) 
Oyunda çocuklar, tartışmalarla nasıl başa çıkılacağını öğrenir ve oyun yoluyla gerginliği 
ve saldırganlığı giderme becerilerini geliştirirler. Başarı duygusu ile çocukların öz güveni 
güçlendirilir. Zihin, günlük stresten uzaklaşarak dinlenir. 
 

• Konuşma yeterliliği (dil gelişimi) 
Oyun sırasında çocuk kendi kendine ve başkalarıyla konuşur. Nesneleri tarif eder ve 
düşüncelerini ifade eder. Böylece oyun oynamak, olumlu bir dil gelişiminde etkilidir. 
 

• Duygusal beceriler (hisler) 
Oyunda çocuk, sevinç, şefkat, merhamet, kıskançlık ve üzüntü gibi farklı duygularla 
tanışır. 

 
 
 
 
Quelle:  
https://www.bonn.de/themen-entdecken/familie-partnerschaft/kinderrechte.php 
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KINDERSPIEL 

Spiel mit Nüssen 
Ceviz Oyunu 
 
Malzemeler: 
Zar atmak için 2 yarım ceviz kabuğu ve oldukça fazla fındık  
 
Oyunun kuralları: 
Masaya 2 fındık (fare), 4 fındık (koyun) ve 6 fındık (at) şeklinde üç fındık yığını yerleştirin. 
 
Ayrıca her oyuncuya 12 fındık dağıtılır. Oyuna başlamadan önce, oyuncular kaç tur 
oynanacağına karar verirler. 

 
Oyuncular sırayla iki ceviz kabuğunu zar gibi sallayarak atarlar: 
 

 
Her iki kabuğun da açık tarafı aşağıya 
bakıyorsa, oyuncu atı alır (6 fındık). 
 
 

                                                                                                                                                                       
 
 
Her iki kabuğun da açık tarafı yukarı 
bakıyorsa, oyuncu koyunu alır (4 fındık). 
 
 
 
Kabukların biri aşağıya, biri yukarıya 
bakıyorsa ise, oyuncu fareyi alır (2 fındık). 
 
 
 

 
Atılan ceviz kabuğuna ait fındık yığını daha önce başka bir oyuncu tarafından toplandıysa, 
oyuncu eksik olan fındık yığını elindeki fındıklarından tamamlamak zorundadır. 
 
Oyun sonunda en çok fındık sahibi olan oyuncu kazanır! 
 
Zar olarak mutlaka iki yarım ceviz kabuğuna ihtiyacınız var ama fındık yerine fasulye, nohut veya 
taş da kullanabilirsiniz. 
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 KINDERSPIEL 

Hüpfspiel mit Oberbegriffen 
Zıplamalı kelime oyunu 
 
Yere sokak tebeşiriyle bir daire çizin ve sekize bölün. Her bölüme bir kategori 
başlığı yazın.  
Oyun sırası gelen çocuk, bir bölümden başlayarak, bulunduğu alanın kategorisine 
uygun bir kelime söyler ve zıplayarak, yeni kelime bulamayana kadar bir sonraki 
alana ilerler. Oyuncu yeni kelime bulamayınca, sıra bir sonraki oyuncuya geçer. 
Oyunda kelimeler tekrarlanmamalıdır. 
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KINDERSPIEL 

Bewegungsspiel 
Hareket Oyunu 
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BEWEGUNGSFÖRDERUNG 

Warum ist draußen spielen wichtig? 
Dışarıda oynamak çocuklar için neden önemli? 
 

• Çocuklara bağışıklık kazandırarak sağlığa iyi gelir.  
• Çocuklar sadece ev içerisinde değil, mahalleyi tanıyarak da deneyim 

kazanırlar. 
• Çocuklar dünyalarını keşfederler: Etrafta ilginç yerler var mı? Nerede neler 

yapılabilir? 
• Çocuklarda yön duygusu gelişir ve eve dönüş yolunu bulmayı öğrenirler.  
• Çocuklar trafikte doğru davranmayı, trafik işaretlerinin anlamını ve trafik 

kurallarını öğrenirler. Böylece çocuğun dikkat becerileri gelişir. 
 
Dışarıda oynamanın faydalı olması için nelere dikkat edilmeli? 
 

• Kıyafetler hava şartlarına uygun olmalıdır. "Kötü hava diye bir şey yoktur, 
sadece yanlış seçilmiş kıyafetler vardır!" 

• Yaşına bağlı olarak çocuğunuzun dışarıda oynarken bakıcıya ihtiyacı vardır. 
Çocuğunuz gözetiminizden uzak sokakta oynarsa, sizden habersiz çevrenin 
etkisi altında kalabilir.  

• Birlikte kararlaştırdığınız kurallara uyulmalıdır: trafikte davranış, izin 
verilen veya yasak olan yerler ve mekanlar, eve dönüş saati vb. 

• Çocuklar yabancılara nasıl davranacaklarını öğrenmelidir: Yabancılar 
çocuğunuzla konuştuklarında, çocuğunuza şeker verdiklerinde veya 
çocuğunuzu farklı bir yere götürmeyi teklif ettiklerinde ve benzeri 
durumlarda çocuğunuz nasıl tepki vermeli? 
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BEWEGUNGSFÖRDERUNG 

Tipps für mehr Sport und Bewegung im Alltag  
Günlük hayatta daha fazla spor ve egzersiz için ipuçları 
 
Çocukların ve ebeveynlerin egzersiz yapmaları için motivasyon ve teşvik önemlidir: 
günlük yaşamda, evde, dışarıda veya spor kulübünde. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
çocukların günde en az bir saat orta ila yüksek yoğunlukta, yani kalp atışını 
arttıracak ve nefes nefese bırakacak şekilde aktif olmalarını önermektedir. Bu 
nedenle çocukları her gün en az bir egzersiz ünitesine teşvik etmek önemlidir. İşte 
aktif bir günlük yaşam için birkaç ipucu: 
 

• Çocukların mümkün olduğunca sık diğer çocuklarla oynamasına izin verin. 
Ebeveynler çocukları tekrar tekrar hareket etmeye, aktif olmaya ve yeni şeyler 
denemeye motive etmelidir. 

• Anaokuluna, okula veya alışverişe arabayla gitmek yerine, yürüyerek Scooter veya 
bisikletle gidin. 

• Düzenli olarak yüzme havuzuna gidin. 
• Çocuk odasında şilteler, yastıklar, zıplama topu veya küçük bir trambolin içeren bir 

"egzersiz parkuru" oluşturun.  
• Oyun parkına veya futbol sahasına gidin. 
• Ormana veya parka geziler düzenleyin. 
• Az trafikli alanlarda bisiklet sürme pratiği yapın (örn. “oyun sokaklarında” (Spielstraße)).  
• Koşma, atlama, zıplama, dengeleme, sallanma gibi temel hareketleri öğreten spor veya 

jimnastik kulüplerindeki imkanları değerlendirin. Çocukların düzenli olarak belirli bir 
zamanda antrenman yapması, kulüp üyeliğinin büyük bir avantajıdır. Ayrıca, takım ve 
yarışma ruhu, çocuğunuzun hareket etmesi için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Spor 
kulüplerinde çocuklar profesyonel beden eğitimi alırlar ve sosyal becerilerini geliştirirler. 

• Zıplayan top, lastik, ip atlama, yumurta taşıma yarışı, çuval yarışı, kovalamaca oyunları, 
saklambaç, hulahop oyunu, halka atma oyunu ve benzeri geleneksel hareket oyunları, 
çocuğun bedensel becerilerini büyük bir yaralanma riski olmadan geliştirir. 

• Bisiklet, Scooter, denge bisikleti, kaykay, tek teker bisiklet veya paten gibi aletler, 
hareket ederken çeşitlilik sağlarlar. Ebeveynler, çocukların koruyucu ekipman 
taktıklarına dikkat etmelidir! Önemli: Kazaları önlemek için, çocukların sofistike sürüş 
aletler kullanmaya başlamadan önce temel hareketlerde emin olmaları önemlidir. 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  
https://www.in-form.de/wissen/mehr-bewegung-weniger-unfaelle/   
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BEWEGUNGSFÖRDERUNG 

Draußen spielen 
Açık havada oynamak 

Nelerden konuşabiliriz? 

Kelime bilgisini derinleştirmek ve hafızayı geliştirmek için bir oyun: 
("Bavulumu hazırlıyorum" oyunu gibi oynanır.) 
 
Oynamak için dışarı çıktım ve:  

• futbol maçı yapıyorum 
• sokak tebeşiri ile resim yapıyorum, 
• Scootere / bisiklete biniyorum, 
• kestane / meşe palamudu topluyorum, 
• ağaçlara tırmanıyorum (ağaçta / oyun parkında), 
• saklambaç oynuyorum, 
• yakalamaca oynuyorum, 
• lastik oynuyorum, 
• top oynuyorum, 
• kum havuzunda oynuyorum, 
• uçurtma uçuruyorum, 
• hayvanları gözlemleyeceğim, 
• ağaçlardan yaprak toplayacağım 
• ......... 

 
Diğer annelerle konuşun: Çocukluğunuzda dışarıda oynamak nasıldı? Bugün çocuklarınız 
dışarıda oynamak istediğinde nasıl hissediyorsunuz? 

• Geçmişte dışarıda oynamak nasıldı? Çocuklara nerelerde oynamaya izin verilirdi? 
Dışarıda oynamak nerelerde yasaklanırdı ve neden? 

• Neler oynardınız? 
• Dışarıda oynamanın tehlikeleri nelerdi? Olası tehlikeli durumlarda yapılması gerekenleri 

nasıl öğrendiniz? 
• Ailenin endişeleri nelerdi? Şimdi çocuğunuzun dışarıda oynaması için endişeniz nedir? 

 
Çocuğunuza küçükken nasıl ve nerede oynadığınızı anlatın. Çocuğunuzun dışarıda oynamayı 
neden sevdiğini anlamaya çalışın:  
Dışarıda oynadığı oyunlar neler? Çocuğunuz dışarıda oynamayı sevmiyorsa: Kendisini dışarıda 
rahatsız eden birşey mi var? Dışarıda oynamak nasıl eğlenceli bir hale getirilebilir? 
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BEWEGUNGSFÖRDERUNG 

Hüpfekästchen 
Sek sek oyunu 
 
1 numaralı alana bir taş atılır ve tek ayakla atlanır. Aynı şekilde oyuncu 9 numaralı 
alana kadar ilerler. 9 numaralı alana ulaşınca, taş omuz üzerinden sondan bir 
önceki alana atılır ve yine tek ayakla geriye atlanır. Çizgiye atlayan veya taşı yanlış 
kareye atan oyuncuların oyunu biter ve sıra diğer oyunculara geçer. 
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ERZIEHUNGSFRAGEN 

Erziehungsprinzipien - Freiheit in Grenzen  
Eğitim ilkeleri- sınırlar içinde özgürlük 
 
"Sınırlar içinde özgürlük" nedir?  
 
"Çocuklara değer vermek" 
 
Ebeveynler 

• çocuklarını benzersiz ve özel olarak görürler, 
• onlara her durumda saygılı davranırlar, 
• yardıma ihtiyaç duyduklarında, çocuklarını destekler ve yardım ederler,  
• çocuklarıyla birlikte olmaktan mutlu olurlar ve birlikte aktivitelerden zevk alırlar. 

 
"İtimat ve sınırlar belirleme" 
 
Ebeveynler 

• çocuklarına itimat ederler ve gelişimlerini desteklemek amaçlı yeni şeyler öğrenmeye 
teşvik ederler, 

• fikir ayrılıklarından kaçınmayıp, yapıcı bir şekilde çözüm bulmaya çalışırlar, 
• fikirlerinin arkasında durup, kendi düşüncelerini çocuklara ikna edici bir şekilde sunarlar,  
• çocukların gelişim düzeyine uygun, net sınırlar koyarlar, 
• bu sınırlara uymakta ısrarcıdırlar. 

 
"Çocukların teşvik edilmesi için" 
 
Ebeveynler 

• çocuklarını ihtiyaçları ve görüşleri ile ciddiye alırlar, 
• genel olarak konuşmaya ve uzlaşmaya isteklildirler 
• çocuklarına karar verme imkanı tanıyarak, çocukların karar verme ve sorumluluk alma 

kabiliyetlerini güçlendirirler, 
• çocuklarına, kendi deneyimlerini ve tecrübelerini kazanma fırsatı verirler. 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  
Freiheit in Grenzen 
von Klaus A. Schneewind, 
Praktische Erziehungstipps - Eine DVD für Eltern von Kindern im Vorschulalter, Hrsg.: Bayrisches 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Dezember 2008 
Textauszug aus dem Begleitbuch zur DVD, S.14f  
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So stärken Sie Ihr Kind 
Sağlıklı bir gelişim için çocuğunuza destek olun 
 

• Çocuğunuzla bol bol oyun oynayın. 
Çocuğunuzun sık sık dışarıda oynamasına, tırmanmasına, koşmasına, hareket etmesine 
izin verin. 
 

• Çocuğunuza kıyafetlerini nasıl giyebileceğini ve ayakkabılarını nasıl bağlayacağını 
gösterin. 
 

• Çocuğunuza ellerini nasıl yıkayacağını ve tuvaleti nasıl kullanacağını gösterin. 
 

• Çocuğunuz için uygun gördüğünüz oyuncaklar arasından, kendi seçtiği oyuncaklarla 
oynamasına izin verin. 
 

• Çocuğunuzun zamanını kurslar gibi organize aktivitelerle doldurmayın. Çocuğunuzun boş 
geçirebileceği zamana ve spontane aktiviteler yapma imkanına ihtiyacı var. 
 

• Çocuğunuzun hiçbir şey yapmamasına, hatta ara ara sıkılmasına izin verin ve tahammül 
edin. 
 

• Çocuğu dinlemek ve çocuğunuzla konuşmak için zaman ayırın. 
 

• Çocuğunuzun çok fazla televizyon izlemesine, bilgisayarda veya akıllı telefon / tablette 
oynamasına izin vermeyin. 
 

• Çocuğunuzu anaokul/ okul saatleriyle eşleşen bir günlük rutine alıştırmak için, 
çocuğunuzu uygun saatte yatırın.  
 

• Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini sağlayın. Çocuğunuza düzenli olarak sağlıklı 
yiyecekler sunmaya özen gösterin. 
 

• Çocuğunuzu sık sık övün. İyi yaptıkları ve başardıkları gibi yeni şeyler denemek ve 
başarmak için gösterdiği çabayı da takdir edin.  
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ERZIEHUNGSFRAGEN 

Gefühleuhr 
Duygu saati 
 
Nasıl yapılır?  
 
 

 
 
 
Yukarıdaki saat kadranı ile saat ibresini kalın kağıt veya ince kartona yapıştırın ve kesin. Saat 
ibresini bir maşa raptiyesiyle, döndürülebilecek şekilde saatin ortasına sabitleyin. 
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ERZIEHUNGSFRAGEN 

Kinderlied von den Gefühlen 
Duygular şarkısı  
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GESUNDE ERNÄHRUNG 

Ernährungspyramide Seite 1 
Besin piramidi Sayfa 1 
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GESUNDE ERNÄHRUNG 

Ernährungspyramide Seite 2 
Besin piramidi Sayfa 2 

 
Sağlıklı beslenme için 7 basamak 
 
Alkolsüz içecekler: 
Günde en az 1,5 litre su ve alkolsüz veya düşük enerjili içecek 
 
Sebzeler, baklagiller ve meyveler: 
Günde 3 porsiyon sebze ve / veya bakliyat ve 2 porsiyon meyve 
 
Tahıllar ve Patates: 
Günlük 4 porsiyon tahıl, ekmek, makarna, pirinç veya patates (sporcular ve 
çocuklar için 5 porsiyon), tercihen tam tahıl 
 
Süt ve süt ürünleri: 
Günde 3 porsiyon süt ürünü (az yağlı çeşitleri tercih edin) 
 
Balık, et, sosis ve yumurta: 
Haftada 1-2 porsiyon balık. Haftada en fazla 3 porsiyon yağsız et veya yağsız sosis. 
Haftada en fazla 3 yumurta. 
 
Katı ve sıvı yağlar: 
Günde 1-2 yemek kaşığı bitkisel yağ, kabuklu yemişler, tohumlar, sürülebilir yağ 
veya pişirme yada kızartma yağı ve az miktarda yüksek yağlı süt ürünleri. 
 
Yağlı, tatlı ve tuzlu gıdalar 
Nadiren yağ, şeker ve tuz bakımından zengin yiyecekler ve enerji içecekler. 

 
 
Quelle:  
Leitlinie Schulbuffet 
Empfehlungen für ein gesundheitsförderliches Speisen- und Getränkeangebot an österreichi- 
schen Schulbuffets, 
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Bundesministerium für Gesundheit, Radetzkystrasse 2, 
1030 Wien S. 2 
www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/8/2/3/CH3434/CMS1534844686144/leitli- 
nie_schulbuffet_20150619.pdf 
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Weniger Zucker und weniger Karies 
Az şekerle daha az diş çürüğü (karies)  
 
Gizli şeker tuzakları 
1 şişe Eistee (500 ml) = yaklaşık 13 adet kesme şeker  
1 meyveli yoğurt (150 g) = yaklaşık adet 8 kesme şeker  
100 g gummi mackó = yaklaşık 16 adet kesme şeker  
 
İçecekler  
Eistee veya Cola gibi tatlı içecekler çok şeker bulundur- ur. Çocuklarınız her susadığında böylesi içekler 
tüketir- se dişleri üzerinde biriken şekerden dolayı karies bakte- riler hızla çoğalır.  
Önerilerimiz:  
• Çeşme suyu ile susuzluğunu giderin  
• Meyve sularını (elma, portakal suyu) su ile inceltin  
• Şekerli içeceklerden çocuğunuza çok nadir verin. Verirseniz, içtikten sonra ona biraz sade su içirin  
• içecekleri sürekli biberonla veya biberon gibi (dökülmesini engeleyen yanlız çekildiğinde gelen) 

içecek kaplarından içmekte dişler için zararlıdır  
 
Yiyecekler 
Kahvaltıda ve arada atıştırılan besinlerde çoğu za- man gizli şeker bulunmaktadır. Cornflakes, Crispies 
gibi besinler alırken 100g da ne kadar şeker olduğunu karşılaştırmanız sizin için çok faydalı olacaktır. 
Pasta, meyveli yoğurt, reçel, Kinderschnitte veya ketçap gibi besinler çok şeker içerir.  
Önerilerimiz:  
• Çocuğunuza kavaltıda ve beslenme saatlerinde mevsimine göre taze meyve ve sebze verin  
• Çoçuğunuz meyveli yoğurdu çok seviyorsa şeker oranını azaltmak için sade yoğurt katın  
 
Tatlı yiyecekler  
Bonbon, lolipop, çikolata gibi tatlılar dişlere aşırı zarar veren besinlerdir. 
Önerilerimiz:  
• Çocuklarınızı tatlı gıdalara alternatif olarak meyve (elma, armut vb.) yada 3-4 yaşından itibaren 

tuzsuz kuruyemiş tüketmeye yönlendirin  
• Çocuğunuz sizden sürekli tatlı gıdalar isteğinde bulunsa da onlara „Hayır“ cevabını vermelisiniz  
• Tatlı gıdalardan sonra özelikle su içmeye yönlendirin  
 
Dişler için en sağlıklı olan içecek sudur!  
Tat bir alışkanlıktır. Anne ve babalar yeme ve içme alışkanlıklarında çocuklarına örnek olarak önemli rol 
almaktadır.  
Önemli: Akşam dişlerinizi fırçaladıktan sonra sadece su için ve asla birsey yemeyin!  
 
 
Quelle:  
Textauszug aus einem Infoblatt für Eltern des Landes Steiermark 
Gefördert von: 
Styria vitalis, Marburger Kai 51, 8010 Graz 
gesundheit@styriavitalis.at, www.styriavitalis.at, ZVR: 741107063, 02.2019  
Das Infoblatt steht in vielen Sprachen als Download zur Verfügung:  
https://styriavitalis.at/information-service/zahngesundheit/ 



Türkisch 

Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung - FiBB e.V.  42 

GESUNDE ERNÄHRUNG 

Tipps für Kinder 
Çocukları bilgilendirilmek için temel diş sağlığı bilgileri  
 
Sağlıklı güzel disler  
 
Yanlış diş fırçalama diş çürüğü (karies) oluşumunun ana nedenlerindedir. Ağızda kalan yemek 
artıklarındaki şeker, plakta bulunan bakteriler tarafından asite çevrilir. Bu asit diş minesini 
delerek çukurlar oluşturur. Böylece karies oluşmuş olur. Siyah karies delikleri dişi hassas duruma 
getirir ve bir süre sonra da ağrılara sebep olur.  
Bunu nasıl engelliyebilirsiniz:  
 
• Günde 2 defa en az 2-3 dakika dişlerini fırçala. Yatmadan önce mutlaka!  
• Bir bezelye tanesi kadar diş macunu yeterli! Florür içerikli olması çok önemli!  
• Fırçaladıktan sonra anne veya babanın tekrar fırçalamasına izin verin.  
• Akşam dişlerinizi fırçaladıktan sonra sadece su için ve asla birşey yemeyin.  
• Elektrikli diş fırcasıyla fırcalanan dişler daha da sağlıklı olur.  
• Yılda 2 defa dişlerini diş doktoruna kontrol ettiren, dişlerinin daha sağlıklı olmasına yardımcı 

olur.  
 

Farkında olmadan tüketilen şeker:  
1 şişe Eistee (500 ml)= yaklaşık 13 adet kesme şeker  
1 meyveli yoğurt (150 g)= yaklaşık 8 adet kesme şeker  
1 avuç (50 g) Gummibärchen = yaklaşık 8 adet kesme şeker  
1 Porsiyon (20 g) Ketçap= yaklaşık 2 adet kesme şeker  
 
Karies seytanına karsı hangi önlemleri almalıyız  

Şeker diş çürüğü (karies) oluşumunun ana nedenlerindedir ve birçok yiyecek ve içeceğin içinde 
bulunur.  

• Eistee, Limo ve Cola gibi şekerli içecekler yerine mümkün oldukça sade su içilmeli!  
• Tatlılardan sonra su içilmeli!  
• Çikolata, pasta veya Chips yerine ara öğünü olarak meyve, havuç, salatalık, biber veya 

kuruyemiş tüket.  
• Kahvaltıda veya ara öğünlerde ne kadar şeker tükettiğini kontrol et. İçinde şeker var mı?  
 
Quelle:  
Textauszug aus einem Infoblatt für Kinder des Landes Steiermark 
Gefördert von: 
Styria vitalis, Marburger Kai 51, 8010 Graz 
gesundheit@styriavitalis.at, www.styriavitalis.at, ZVR: 741107063, Stand: 01.2015  
Das Infoblatt steht in vielen Sprachen als Download zur Verfügung.  
https://styriavitalis.at/information-service/zahngesundheit/ 
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MEHRSPRACHIG AUFWACHSEN 

Tipps für die zweisprachige Erziehung Seite 1 

Iki ana dilli eğitim için ipuçları Sayfa 1 
 
İyi bir ana dil bilgisi, başka diller öğrenmenin temelidir. Aile arasında konuşulan dili iyi bilen 
çocuklar, Almancayı ve başka yabancı dilleri daha iyi öğrenirler. 
 
İyi bir ana dil bilgisi, kişisel kimliğin bir parçası olarak çocuğunuz için önemlidir: her dil eşit 
derecede değerli ve ilişkiler için önemlidir. Hangi dil olursa olsun, çocuğunuzun ana dili 
Almanya’daki eğitim ve öğrenim başarısına engel olmaz. 
 
Çocuğunuzun belli ve net örneklere ihtiyacı var: Çocuğunuzla en iyi bildiğiniz dilde konuşmanız, 
çocuğunuz için en yararlı yöntem olacaktır. Çocuğunuza, hangi dilin kiminle ve hangi 
durumlarda konuşulduğunu gösterin. Çocuğunuz farklı durumları ayırt edebilmelidir. 
 
Çocuğunuzun ilginize ihtiyacı var: Çocuğunuzla sohbet etmek, kitap okumak ve hikâye 
anlatmak için özellikle vakit ayırın. Dil ve konuşma dostu bir ortam, tüm dillerde dil gelişimini 
destekler. 
 
Çocuğunuzun size her iki dili de kullanabilen model kişi olarak ihtiyacı var: Kendiniz de iki dilde 
konuşmaya ve dil öğrenimine önem verin. Çocuğunuz sizin tutumunuzu kendine örnek alacaktır. 
 
Çocuğun korkusuz bir ortama ihtiyacı vardır: bir dil konuşmak için baskı uygulamayın. Hatalar 
veya yanlış ifadelerle alay etmeyin. Çocuğunuzu dilsel olanakları konusunda güçlendirin. 
 
Çocuk hatalardan öğrenir: Çocuğunuzu hataları için cezalandırmayın. Hatalarını düzeltirken, 
ukala davranmamaya özen gösterin. İfadelerini onaylayarak "doğru" şekilde tekrarlayın. Böylece 
çocuğunuz, sık sık doğru ifadeler duyar ve öğrenir. 
 
Çocuğunuzun dikkatli ve ilgili dinleyicilere ihtiyacı var: Olası dil gelişim bozuklukları için 
uzmanlarla görüşün. Konuşma bozuklukları tüm çocuklarda (tek dilli veya iki dilli) ortaya 
çıkabilir. İki dilli yetişen çocuklarda görülen birçok sorun geçicidir (dilleri karıştırma, eksik veya 
karışık gramer bilgisi vb.). 
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Tipps für die zweisprachige Erziehung Seite 2 

Iki ana dilli eğitim için ipuçları Sayfa 2 
 
 
Çocuğun zengin ve çeşitli bir dile ihtiyacı var: dil becerileri (okuma, yazma, ifade bolluğu, 
kelime bilgisi) tüm dillerde önemlidir. "Dilsel yoksulluğu" önleyin. 
 
Çocuğun sadece günlük dile ihtiyacı yoktur. Okul başarısı için yazılı (akademik) dil bilgisi de 
önemlidir: Yazılı dili öğrenmek ve uygulamak için fırsatlar yaratın ve çocuğunuza destek verin. 
Böylece çocuğunuz testlere, sınavlara ve ders katılımına hazırlıklı olur. 
 
Çocuğun iki dilli örnek kişilere ihtiyacı vardır: Çocuğunuzu iki dilli yetişmiş ve başarılı olan 
kişilerle tanıştırın. İki dillilik bir sorun değil, fırsatlar yaratan ek bir beceridir. 
 
Çocuğun iki dilli gelişimi için güçlenmeye ihtiyacı vardır: iki dilli yetişen çocuklar "problemli" 
değildir. İki dilli büyüyen çocukların ek becerileri yararlı, önemli ve kullanışlıdır. 
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Leseförderung in der Familie 
Ailede Dil ve Okuma Teşviği  

Çocuğunuzun dil ve okuma gelişimini anne-baba olarak nasıl destekleyebilirsiniz.  

Birlikte yazıyı keşfetmek  
Yazıların ve sembollerin çocuğunuzun üzerinde büyü- leyici bir etkisi vardır. Sizin de yardımınızla 
çocuk onların sırrını çözebilir. Eline verilen kağıt ve kalemler onun alıştırma yapmasını 
kolaylaştıracaktır.  
 
Kütüphaneye gitmek  
Kitaplarla iyi bir arkadaşlık kurulabilir. Çocuğunuzla birlikte kütüphanelere giderek kitaplar ve 
diğer medya araçlarını ödünç alabilirsiniz.  
 
Farklı Medya Araçlarını Kullanma  
Tüm duyular ile yaşantılar ve dışarda hareket etme çocuğun güncel yaşantısının bir parçasıdır, 
tıpkı medya çeşitliliği gibi. Çocuğunuza kitaplardaki, filmlerdeki, sesli kitaplardaki ve 
uygulamalardaki hikayeleri keşfetmesinde eşlik ediniz.  
 
Resim ve Yazıda Yaratıcılık  
Kağıt üzerinde karalama ve resim yapma, birlikte fotoğraf çekmek, cep telefonu ve tablet ile 
tasarlamalar, çocuğunuzun kendini resim ve dil ile ifade etmesine teşvik eder.  
 
Anadilde konuşmak  
Çocuğunuzla konuşurken onunla en iyi bildiğiniz dilde konuşursanız, onun başka dilleri 
öğrenmesinde çocuğu- nuza sağlam bir temel vermiş olursunuz.  
 
Dinlemek ve yanıtlamak  
Çocuğunuz dilini sizinle konuşarak geliştirir. Gözlemleri konusunda çocuğunuzla konuşursanız, 
söz dağarcığını genişletir ve yeni şeyleri keşfetme isteği artar.  
 
Birlikte dilin zevkine varın  
Dil ile harika oyunlar oynanabilir. Kafiyeli dörtlükler, şarkı, türkü ve hareket oyunları çocuğunuza 
dilin ne kadar eğlenceli olduğunu yaşatırlar.  
 
Öyküler anlatmak ve resimlere bakmak  
Öyküler ve resimler çocuğunuza yeni ufuklar açar. Çocuğunuz onları sizinle birlikte keşfeder ve 
yeni bir çok kavramı öğrenebilir.  
 
Quelle:  
Textauszug aus dem gleichnamigen Ratgeber des SIKJM - Schweizerisches Institut für Kinder- 
und Jugendmedien 
Georgenstrasse 6, CH-8006 Zürich, info@sikjm.ch, www.sikjm.ch 
Der Ratgeber ist in 14 Sprachen erhältlich.  
Download unter https://www.sikjm.ch/literale-foerderung/handreichungen/elternratgeber/   
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Vorlesen ist wichtig! Warum? 

Çocuklara kitap okumak neden önemlidir? 
 
Çocuklara kitap okumak, çocukların okuldaki başarısını arttırır. 
Çocuklara kitap okuyarak, birçok yeni kelime öğrenmelerine yardımcı olursunuz. Geniş bir 
kelime hazinesi, okul için önemlidir. Kitaplarla çocuklar daha iyi yazmayı ve konuşmayı 
öğrenirler. Kendilerine kitap okunan çocuklar, ders kitaplarında yazanları daha iyi anlayabilir ve 
metin yazarken daha az zorlanırlar. 
 
Çocuklara kitap okumak, kitap okumayı eğlenceli bir aktivite olarak tanımalarına yardımcı 
olur. 
Örneğin çocuklar, kendilerine kitap okunurken: 
- yeni şeyler öğrenirler, 
- bilmek istedikleri konuları araştırabilirler,  
- konular hakkında düşünebilirler, 
- farklı konular hakkında yeni fikirler edinebilirler, 
- dinlenebilirler, 
- başkalarıyla okudukları hakkında konuşabilirler, 
- kitabı okuyan kişilerle kaliteli vakit geçirebilirler 
 
Kitaplar heyecan vericidir. 
Kitap okumak, bir konuyla daha yakından ilgilenerek daha fazla bilgi almaya teşvik eder. 
Öğrenmeye teşvik eder. Kendisine sık sık kitap okunan çocukların yaratıcılığı artar ve daha iyi 
masallar ve hikayeler anlatırlar. 
 
Yazılı cümleler, sözlü cümlelerden farklıdır. 
Yazılı cümleleri anlamak için daha fazla kelime bilmek gerekir. Konuşulanı anlamak için ise daha 
az kelime bilmek yeterlidir. Okulda genelde zor kelimeler kullanılır. Dersleri anlamak için 
çocukların, zor kelimeleri öğrenmeleri önemlidir. Yazarken kelimelerin cümle içindeki sıralaması 
genellikle konuşma dilinden farklıdır. 
 
Okulda okuma/ yazma ve konuşma becerisi eşit şekilde önemlidir:  
Çocuklar ders kitaplarını okuyabilmeli ve öğretmenin anlattıklarını anlayabilmelidir. 
 
Konuşma dilinde kullanılmayan zor sözcükler vardır. 
Bazen öğretmenler okulda, günlük konuşma dilinde kullanılmayan zor kelimeler kullanabilirler. 
Aynı şekilde okul kitaplarında da zor kelimeler ve terimler bulunabilir. Bu yüzden bu kelimeleri 
öğrenmek, çocuklar için kaçınılmazdır. 
Çocuklar, kendilerine kitap okunurken bazı zor sözcükleri öğrenirler. 
 
 
Quelle:  
Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung- FiBB e.V. (Hg.) MedienKreativ, 
Praxisempfehlungen für Eltern und pädagogische Fachkräfte Bonn 2016 (S.6)  
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Ideen für jeden Tag – Miteinander lesen 

Her gün için fikirler 
 
Birlikte kitap okuyun. 
 
Çocuklara kitap okuduğunuzda, çocukların okunanlar hakkında konuşmasını sağlayın. 
Ara sıra çocuklara, okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorun. 
 
Örneğin: 

• "Gerçek hayatta hiç kitaptaki gibi bir fil gördünüz mü?" 
• "Hikayenin nasıl devam edeceğini tahmin ediyorsunuz?"  
• "Başınıza böyle bir şey gelse, ne yapardınız?" 

 
Çocuklarla okunan hikaye hakkında konuşun. 
Çocuklara, kitap hakkında soru sorma fırsatı verin. 
Çocuklarla kitap hakkında konuşmak, önceden öğrenilen bilgiler hatırlamalarını sağlar ve yeni 
konuları anlamalarını kolaylaştırır. Böylece çocuklar, okunan hikayeyi daha iyi anlayacakdır.  
 
Kitap hakkında konuşmak, çocuklara aynı zamanda soru sormayı da öğretir. 
Farklı konular hakkında fikir sahibi olmayı öğrenirler ve öz güven kazanırlar. 
Tüm çocukların sorularını ve kitap hakkındaki fikirlerini dinleyin ve yanıtlayın. 
Böylece çocuklar, ciddiye alındıklarını hissederler ve öz güvenleri gelişir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  
Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung- FiBB e.V. (Hg.) MedienKreativ, 
Praxisempfehlungen für Eltern und pädagogische Fachkräfte Bonn 2016 (S.7)  



Türkisch 

Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung - FiBB e.V.  48 

MEHRSPRACHIG AUFWACHSEN 

Viele Kinder sprechen mehrere Sprachen – das ist etwas Tolles! 

Çoğu çocuk birden fazla dil konuşabiliyor- bu harika bir şey! 
 

• Birçok ailede çocuklar Almancadan önce başka bir dil öğrenirler. 
- Aile içerisinde konuşulan anadili iyi derecede öğrenmeleri önemlidir. 
- Sadece anadilini iyi öğrenen çocuklar Almancayı da iyi derecede    
  öğrenebilirler! 
- Kitaplar, çocukların anadilini iyi öğrenmelerine yardımcı olur. 

 
• Çocuklar birçok kelimeyi kitap okunurken duyarak öğrenirler. 

Aynı zamanda doğru yazı diliyle yazmayı öğrenirler. 
Çocuklara hikayeler ve masallar anlatmak da önemlidir! 
Çocuklar, anlatılan masalları ve hikayeleri dinleyerek ana dillerini öğrenirler. 

 
• Kütüphanelerde farklı dillerde kitapların bulunması önemli ve sadece çift 

ana dilli yetişen çocuklar için değil, tüm çocuklar için faydalıdır. 
Örneğin çocuklara 
 -   farklı dillerin kulağa farklı geldiklerini 
 -   farklı harf ve yazıların olduğunu 
 -   birçok dil bilmenin eğlenceli olduğunu 
öğretirler. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: 
Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung- FiBB e.V. (Hg.) MedienKreativ, 
Praxisempfehlungen für Eltern und pädagogische Fachkräfte Bonn 2016 (S.9)  
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Praxistipps zum Lesen 
Okumak İçin Pratik İpuçları 
 
• Çocuklarla resimli bir kitabın resimlerine bakın. 

Çocuklara resimlerde neler gördüklerini anlattırın. 
• Çocuklara resimli bir kitap okuyun.  

Sayfayı çevirmeden önce, çocuklara hikayenin devamını tahmin ettirin. 
• Çocuğun iyi bildiği bir hikayeyi "yanlış" okuyun. Çocuk yanlış okuduklarınızı fark 

ediyor mu? Çocuğunuza hikayeyi doğru anlatması için fırsat verin. 
• Çocuklar gizli nesne kitapları ve resimleri çok severler, çünkü bu kitaplarda 

keşfedilecek çok şey vardır. Kütüphanede veya kitapçıda birçok farklı insanların 
resimleri olan bir gizli nesne kitabı alın ve çocuğunuzla inceleyin: 
- Farklı ten rengine sahip insanlar var mı? 
- Engelli insanlar var mı? 
- Yaşlı ve genç insanlar var mı? 
- Başörtülü kadınlar var mı? 
- Şişman ve zayıf insanlar var mı? 
Toplum içerisindeki insan çeşitliliğine dikkat çekin. 

• Tabletiniz varsa, çocuklarla resimli kitap sineması yapabilirsiniz. Önce kitabın 
fotoğraflarını çekin ve fotoğrafları "Bookcreator" uygulamasına yükleyin. Daha 
sonra çocuklar kitabı okurken veya hikayeyi anlatırken tabletin mikrofonuyla 
kayıt yapın. Bookcreator uygulamasında kayıtlar, kitabın sayfalarına eklenebilir.  
Ses kayıtları sayfalara eklendikten sonra, hep birlikte kitabın resimlerine bakıp 
çocukların yorumlarını dinleyebilirsiniz. Resimli kitap sinemanızı bir projektör 
yardımıyla duvara yansıtabilirsiniz. 

http://www.stiftunglesen.de/initiativen-und-aktionen/digitales/digitale_empfehlungen/  
sayfasında elekronik çocuk kitap önerileri bulabilirsiniz.  

 

 

Quelle:  
Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung- FiBB e.V. (Hg.) MedienKreativ, 
Praxisempfehlungen für eltern und pädagogische Fachkräfte Bonn 2016 (S.19)  
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Tipps für Eltern - Mediennutzung in der Familie  
Ebeveynler İçin İpuçları – Aile İçinde Medya Kullanımı 

Kesin tarifi olmasa da dikkate alınacak birkaç püf noktası var: 

Uygun medyaları birlikte seçin 
Çocuğunuzla birlikte çocuğunuzun yaşına uygun TV programları, sesli kitaplar, online medya veya 
bilgisayar oyunlarını seçin. 
 
Tüketilen medya hakkında konuşun 
Çocuğunuzun medya kullanımıyla ilgilenin. Mesela izlenen TV Programlarında nelerin heyecan verici ve 
ilgi çekici olduğu hakkında konuşun. Çocuğunuzun medya deneyimini sindirmesine yardımcı olun. 
Çocuğunuz, herhangi bir sorusu veya yaşadığı olumsuz deneyimi olduğunda, size danışabileceğini bilsin. 
 
Örnek olun 
Televizyon, akıllı telefon, internet ve diğer medya kullanımında çocuğunuza iyi örnek olmaya özen 
gösterin. 
 
Çocuğunuza eşlik edin 
Devamlılık çok önemli! Çocuğunuzla birlikte oynayın, izleyin, okuyun veya dinleyin. Henüz aşina 
olmadığınız medya araçları ve içerikleri hakkında bilgi edinin.  
 
Alternatifler bulun 
Zaman zaman televizyonu ve diğer medya araçları bilerek kapatıp çocuğunuzla birlikte aktiviteler yapın 
veya medya araçları yaratıcı aktiviteler için kullanın. 
 
Kurallar üzerinde anlaşın 
Hangi medya içeriğinin ne zaman ve ne kadar süreyle tüketileceği konusunda çocuğunuzla birlikte net 
kurallar belirleyin. Örneğin çocuğunuza ilk akıllı telefon alındığında bir "kullanım sözleşmesi" yapın. 
 
Yardım teklif edin 
Çocuğunuza size medya hakkındaki sorularını sormakten ve olumsuz deneyimlerini paylaşmaktan 
çekinmediği bir güven ortamı yaratın. Zor konular için profesyonel kurumlardan destek alın. 
 
Faydalı internet sitelerinden yararlanın 
www.elterntalk-nrw.de  
www.schau-hin.info 
www.klicksafe.de  
www.medienutzungsvertrag.de  
 
 
 
Quelle:  
Mehrsprachiger Flyer von: Elterntalk NRW. Ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft Kinder-u. 
Jugendschutz Nordrheinwestfalen - AJS Köln, 
Download unter:  
elterntalk-nrw.de/wp-content/uploads/2018/06/Medientipps_5-Sprachen_El- terntalk-
NRW_0618.pdfelterntalk-nrw.de 
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In die Medienwelt hineinwachsen 
Medya Dünyasına Ayak Uydurmak  
 
Sevgili Veliler,  
Küçük çocukların her bir günü çok renkli geçer. Oyun oynar, sağa sola koşar, doğayı inceler, evdeki 
eşyaları tanır, ne yaptıklarını anlatır, kitaplara bakar, CD dinler, cep telefonuyla oynar ve televizyon 
izlerler. Tüm bunlar onların gün be gün edindikleri tecrübeler arasındadır. Çocuğunuz çok erken yaşta 
her tür medya aracıyla iç içe olduğu için sizin desteğinize gereksinim duyar. Eğer çocuğunuz medya 
araçlarını ölçülü bir şekilde kullanmayı öğrenirse, anaokulu ve okulda başarılı olacaktır.  
Peki çocuğunuz medya araçlarını kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?  
 
Yalnız değil birlikte  
Çocuğunuz medya araçlarını kullanıyorsa, mümkün olduğunca ona eşlik edin. Çünkü sizinle birlikteyken 
daha iyi öğrenecektir.  
−  Kitaplara bakarken gördüklerini size anlatabilir.  
−  CD dinlerken komik metinleri tekrarlayabilir ya da şarkılara eşlik edebilir.  
−  Sadece korktuğunda değil, film izlerken de size sarılabilir.  
−  Bilgisayar oyunları veya telefondaki uygulamalarla oynarken, nelerden hoşlandığını gösterebilir.  
 
Medya tüketimini ayarlayın  
Çocuğun saatlerce herhangi bir medya aracının başında olması, çocuğun doğasında olan hareket etme ve 
sosyal ilişkiler kurma ihtiyacına aykırıdır. Medyayı kullanma yeteneğini oluştururken, çocuğunuzun 
çevresindekileri tüm duyularıyla yaşamasına da olanak tanımalısınız. Bu yüzden medya tüketimini 
sınırlandırmak önemlidir.  
 
Özenle seçim  
Medya dünyası uçsuz bucaksızdır. Bu yüzden çocuğunuzun yaşına ve ilgi alanlarına uygun medya aygıtları 
seçmeye özen göstermekte yarar vardır. Nicelik değil, nitelik önemlidir.  
 
Aktif olarak medya imkanlarını kullanma  
Eğer çocuğunuz kendisi fotoğraf çeker, olup bitenleri filme alır veya ses kaydı yapabilirse, onun merak ve 
keşif güdüsünü desteklemiş olursunuz. Bunu yaparken her bir medya aracının nasıl işlediğini öğrenir ve 
gerçek yaşamla medyanın sanal dünyası arasındaki farkı kavrar.  
 
Aileler örnektir  
Siz çocuğunuz için bir örneksiniz. Çocuğunuz sizin hangi medya araçlarını hangi sıklıkta kullandığınızı 
gözlemler. Gazete veya kitap mı okuyorsunuz; bilgisayar ya da tablet bilgisayar mı kullanıyorsunuz. 
Çocuğunuz hep sizi taklit etmek ister.  
 
 
 
Quelle:  
Textauszug aus dem gleichnamigen Flyer des SIKJM - Schweizerisches Institut für Kinder- und 
Jugendmedien 
Georgenstrasse 6, CH-8006 Zürich, info@sikjm.ch, www.sikjm.ch 
Der Flyer ist in 11 Sprachen erhältlich unter:  
https://www.sikjm.ch/literale-foerderung/handreichungen/medienumgang-in-familien/ 
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Ein Daumenkino basteln 
Kağıttan Flipbook yapıyoruz 
 
 

Flipbook (kağıttan animasyon) için hazır görseller kullanabilirsiniz. 

Bunun için internette birçok Flipbook şablonu bulabilirsiniz. 

 

Flipbook yapımı için boş bir şablon da kullanabilirsiniz. 

Bunun için çocuklara boş alanlara bir dizi resim çizdirin.  

Resimden resime küçük değişiklikler yaptırın. 

 

Çizimler tamamlandıktan sonra, çocuklara doldurdukları alanları kestirip doğru sırada üst üste 

istiflettirin. Ardından kağıtları kenardan birbirine zımbalayın. 

 

Çocuklar hazırladıkları Flipbooku alıp baş parmaklarıyla "oynatabilirler". 

Hızlıca değişen sayfalar, resimdeki çizimlerde hareket etkisi yaratıyor. 

Bu yöntem, animasyon filmlerin yapımında da kullanılır. 

 

Çocuklar Flipbookla ilk filmlerini yaptılar! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  
Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung- FiBB e.V. (Hg.) MedienKreativ, 
Praxisempfehlungen für Eltern und pädagogische Fachkräfte Bonn 2016 (S.40)  
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Wochenplan zur Mediennutzung 
Medya kullanımı için haftalık plan  
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Medienregeln in meiner Familie 
Medya kullanımı için aile kurallarımız 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Anaokul/ Okul öncesi  
televizyon izlenmeyecek. 

 

…………….. günleri annemle 
babam e-maillerine 
bakmayacaklar. 

 

Haftalık medya tüketimimiz 
……….. saatle sınırlıdır. 

 

Akşam saat ………..te tüm 
dijital medya araçlarını 
kapatıyoruz. 

 
…….. günleri annemin/ 
babamın cep telefonu 
kapalı kalacak. 

 Müzik sesini odamın 
dışında duyulmayacak 
kadar açabilirim. 

 Sadece haftasonları 
medya tüketiyoruz. 

Başkalarıyla birlikteyken, 
televizyonu ve diğer dijital 
medya araçlarını kapatıyorum. 

 

Televizyon günlük rutinimizi şekillendirmiyor, biz 
günlük rutinimiz izin verdikçe televizyon izliyoruz. 
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Informationen über unser Stadtviertel 
Mahallemiz hakkında bilgiler 

• Bölgenizde açık veya kapalı spor alanları var mı? Neredeler? Orada hangi sporları 
yapabilirsin? Hangi sporları seversin? Daha önce hangi spor dallarıyla tanıştın? 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

• Mahallenizde hangi yerler özeldir (kale, park, nehir, gezi yeri vb.)? İsimleri nedir ve oraya 
nasıl gidilir?  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

• Bölgenizde farklı ülke ve kültürlerden ürünler satan dükkanlar var mı? Hangilerini 
biliyorsun? Hangi mağazalarda alışveriş yapıyorsunuz? 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

• Atık ayrımı: 
Farklı renk ve şekillerde çöp kutuları vardır. Çeşitli çöp ve toplama kutuları ne içindir? 
Aileniz atıkları ayırırken nelere dikkat ediyor? Hangi çöp nereye atılır? 

 
Kağıt atıklar: 

Atık cam: 

Plastik ve metal ambalaj atıkları:  

Organik atıklar: 

Havaleli atıklar: 
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Wir kennen uns aus in unserem Stadtviertel 
Mahallemizi tanıyoruz 
 

• Hangi otobüsler, tramvaylar ve metrolar mahallemizden geçiyor? Nereye gidiyorlar? 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

• Mahallemizde hangi okullar ve anaokulları var?  

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

• Mahallemizde hangi dükkanlar ve tesisler var?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hangi anaokuluna gittin? En sevdiğin oyun hangisiydi? 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................  

• Mahalledeki hangi çocuk parkına gitmeyi seviyorsun? Hangi oyun alanını ve ekipmanları 

biliyorsun? Hangilerini seversin?  

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................  

• Mahallende okul malzemeleri nerede satılıyor? 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................  

 

__Fırın __Kasap __Postane 

__Mezarlık __Kitapevi __Camii 

__Çocuk parkı __Lokanta __Eczane 

__Manav __Kuru temizleme __Fotoğrafçı dükkanı 

__Kuaför/ Berber __Kilise __Spor tesisi 

__Gençlik merkezi __Süpermarket __Gözlükçü 

__Kırtasiye __Cep telefonu dükkanı __Kütüphane 

__Büfe __Dondurmacı __Pizzacı 
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Unterwegs sein 
Dışarıda olmak  

Çocuklar, aileleriyle dışarı çıkabildikleri zaman çok şey öğrenirler. 

Alışveriş yapmak, doktora, devlet dairesine veya danışma merkezine gitmek, gezmek veya 

seyahat etmek gibi bir çok amaç için dışarıya çıkabiliriz. 

Birlikte dışarıda vakit geçirerek ortak deneyimler ve anılar biriktirilir.  

Gezimizi birlikte planlıyoruz: 

• Yanımıza ne alıyoruz? Yolluk olarak neler almalıyız? (İçecekler, atıştırmalıklar)  

• Ne giymeliyiz? Farklı hava koşullarına hazırlıklı mıyız? (Güneş şapkası, güneş gözlüğü, 

şemsiye, sağlam ayakkabılar vb.) 

• Gittiğimiz yerde nelere ihtiyacımız var? (Oyuncaklar, spor veya yüzme ekipmanları, 
güneş kremi, piknik battaniyesi, doğa rehberi, yara bandı, mendil vb.) 

Birlikte seyahat ediyoruz: yürüyerek, bisikletle, arabayla, otobüsle, tramvayla, trenle, uçakla, 
tekneyle ... 

Uygun fiyatlı gezi fikirleri: yürüyüş yapmak, çocuk parkına gitmek, doğa yürüyüşü yapmak, 
piknik yapmak, bisiklet turu yapmak, çayırda top, frizbi veya badminton oynamak, çöpçü avına 

veya hazine avına çıkmak, kütüphaneye gitmek, bir çiftliği ziyaret etmek, nehir veya göl 

kenarına gitmek, parka gitmek, ormana gitmek, kızak kaymak, uçurtma uçurmak ... 

Giriş ücretli veya bütçe gerektiren gezi fikirleri: hayvanat bahçesine gitmek, müzeye gitmek, 
eğlence parkına gitmek, yüzme havuzuna gitmek, tiyatroya gitmek, konsere gitmek, sinemaya 

gitmek, botanik bahçesine gitmek, kapalı oyun tesislerine gitmek, feribota binmek, gölde kayığa 

binmek, alışveriş yapmak ... 

Ortak anılarımız var: En çok nelerde eğlendik? Neler yolunda gitti? Neler o kadar iyi gitmedi? 

Kimler bizimleydi? Neler yaşadık? 
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WELTWISSEN ENTWICKELN 

Freizeitaktivitäten 
Boş zaman aktiviteleri 

Çocuğum boş zamanlarında da yeni şeyler öğreniyor. Çocuğum boş vaktini en çok neye 
harciyorsa, kendini en çok o konuda geliştirir. Çocukların boş zamanlarında da çeşitliliğe ve 
kendilerini tartabilecekleri aktivitelere ihtiyacı vardır. 

Çocuklar yakın çevreden başlayarak gittikçe daha geniş bir çevreyi kapsayarak ve 
bağımsızlaşarak çevrelerini keşfederler. Çocuk, çekirdek ailesinden başlayarak, diğer 
akrabalarıyla ve komşularıyla, sosyal çevresinde, anaokulunda, mahallede, okulda, arkadaşlarla, 
şehirde, geziler ve sınıf gezilerinde, spor kulüplerinde, sanat, müzik veya dil kurslarında, gençlik 
merkezinde ve benzerilerinde çevresini tanımaya devam eder. 

Çocuklar farklı yerleri ve ortamları tanımalı. Böylece, farklı ortamlara uygun üslup ve 
davranışları öğrenirler. Aynı zamanda, yeni bir şey yapmak istediklerinde kendilerinden daha 
emin olurlar. Boş zamanlarında çeşitli aktivitieler ve bol değişikler sayesinde yeni deneyimler 
kazanma şansı olan çocuklar, daha çabuk ve etkili öğrenirler. 

Çocuk gelişimini destekleyen faaliyet örnekleri: 

• Çocuğunuz için bir kütüphane üyelik kartı alın! Düzenli olarak birlikte kütüphaneye gidin 
ve kitaplar ödünç alın –hem siz çocuğunuza okuyun, hem de çocuğunuz kendisi okusun. 

• Çocuğunuzu bir spor kulübüne kaydettirin! Düzenli hareket etmek, iyi bir öğrenme 
kabiliyeti için önemlidir. Durumu müsait olmayan aileler, Eğitim ve Katılım Paketinde 
(Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) başvurarak maddi destek alabilirler. 

• Çocuğuklar için sunulan kültürel eğitim olanaklarından yararlanın! Birlikte müzelere, 
konserlere, tiyatro gösterilerine gidin – çoğu zaman ücretsiz etkinlikler bulmak mümkün. 

• Yaşam ortamınızı birlikte keşfedin! İlçemizde, şehrimizde, yakın çevremizde neler 
yapabiliriz? Çevrenizde danışmanlık ve bilgi alma, eğitim ve boş zaman etkinlikleri gibi 
ihtiyaçlar için hangi tesisler ve olanaklar var?  

• Mahalle ve aile merkezlerinde ve Halk Eğitim Merkezinde (Volkshochschule) sunulan 
eğitim olanaklarından ve kurslardan yararlanın! Çocuğunuz yeni yetenekler keşfedebilir 
ve geliştirebilir, yaratıcı hobileri edinebilir (örn. yemek pişirme, fotoğrafçılık, dans, 
programlama, el işleri, vb.). 

• Çocuğunuzun medya kullanımını takip edin ve medya tüketiminde örnek olun! 
Çocuğunuzun vaktini tek yönlü harcamaması için, çocuğunuzla birlikte akıllı telefon, 
tablet ve oyun konsolu gibi cihazların kullanımı için belli zaman aralıkları belirleyin. 
Medyayı çocuğunuzla birlikte kullanın ve sunulan içerikler, verilen mesajlar ve farklı 
formatlar hakkında fikir alışverişinde bulunun. 

• Çocuğunuzun boş zamanlarında da ana dili Almanca olan kişilerle görüşmesini sağlayın! 
Farklı ana dillerine sahip insanlarla bağlantı kurmak ve kültürel konular hakkında 
iletişimde olmak için düzenlenen etkinliklere katılın. 


