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Öğrenmek küçük
Çocuğunuzla birlikte çocuk parkına ve
doğaya çıkın. Çocuk sık sık hareket
edebilmeli.
Erken yaşlarda oyun ve hareket tecrübesi
edinme imkanları olmayan çocuklar, ilerki
yaşlarda okulda sorunlar yaşayabilirler!
Diğer çocuklarla oynamak sosyal öğrenme
için gereklidir. Aynı zamanda sizinde
çocuklarınızla birlikte mümkün olduğu
kadar çok aktıvite yapıp vakit geçirmeniz
önemlidir!
Bunu yaparken mutlu bir zaman
geçirmenizi dileriz!
Sorularınız olduğunda çocuk doktorunuza,
ana okulundan veya okuldan bir öğretmene
yada bir uzmana yönelebilirsiniz.

çocuklar için
dahi çok önemlidir!

Erken öğrenme gelecekteki okul
Küçük bir çocuk bilgisayarla
veya televizyonla değil
En iyi şekilde oyunda,
el işlerinde, birlikte yapılan
ev işlerinde öğrenir!

başarısı için önemlidir. Bu henüz
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küçük çocuk yaşında başlar.

Bu şekilde çocuğunuzu evde okula iyi bir şekilde hazırlıyabilirsiniz:
Bırakın çocuğunuz kumda,
suyla, taşlarla, küreklerle,
bardaklarla vs. oynasın!

Çocuğunuzla ana dilinizde
konuşun!
Çocuğunuzun almancayı iyi
öğrenebilmesi için ana dilini
iyi konuşup anlayabilmesi
önemlidir!

konuşmak

Çocuk bu oyunda (örn.
aktarmada, doldurmada,
şekillendirmede) matematik
için ilk bilgilerini edinir!

forme etmek
Çocuğunuzla birlikte resimli kitaplara bakın ve ona
masallar ve hikayeler
anlatın!

duymak

Böylece çocuğunuz ileride
okulda daha iyi anlatıp
hikayeler yazabilir.
Böylece çocuğunuz iyi
dinlemeyi ve konsantre
olmayı öğrenir!

bina etmek

Çocuğunuza mümkün
olduğu kadar sık günlük
kullanılan eşyaların isimlerini söyleyip açıklayın!
(örn: mobilyalar, kıyafetler,
yiyecekler vs.)

anlamak

Ana dilde geniş bir kelime
haznesinin olması ileride
okuldaki almanca dersi
içinde önemlidir!

Çocuğunuza kağıt, kartonlar, bant, bir makas,
yapıştırıcı vs. verin ve
onunla birlikte el işleri
yapın!

şekillendirmek
Çocuğunuzu yapı
tahtalarıyla, legolarla,
kartonlarla, taşlarla vs. inşa
edip yapılandırsın!
Çocuğunuzu yap-bozlarla
oynatın!

Çocuğunuzla birlikte
doğaya çıkıp ona yeni
şeyler gösterin! Eşyalara
dokunmasına izin verin! Bu
esnada bazen kirlenebilirde!

Bu şekilde çocuğunuz ileride
matematk yapabilmek için
çok şey öğrenir! Şekilleri,
büyüklükleri ve miktarları
tanıyıp ayırt etmeyi öğrenir.

Çocuk dokunmayla ve
hissetmeyle kelimelerle
ilgili çok şey öğrenir.
Bu ilerde okulda bilgi sahibi
olmak için önemlidir!

tecrübe etmek

Çocuğunuza kağıt ve boyalar vererek boya yapmasını
veya şekillendirmesini
sağlayın!

Çocuğunuz mümkün
olduğu kadar erken yaşta
kendi giyinmeyi ve ev
işlerini kendi denemeyi
öğrenmelidir! (örn: elma
soyma, bulaşıkta yardım
etme, masayı hazırlama
vs.)

Çocuğunuz ileride yazmak
için gerekli olan kol, el ve
parmak hareketlerini
öğrenir!

boyamak

Çocuk ayrıntılı hareketleri
öğrenir.
Çocuğunuz fikirler ve
fantasiler üretebilir!

denemek

Mümkün olduğunca
bağımsız olma okuldaki
güncel akışı kolaylaştırır!

