Derste biraz önce
resim yaptık. Şimdi öğretmen resimlere bakıp neyi
daha iyi yapabiliriz diye bize
öneride bulunuyor.

Öğlenleri okulumuzun
yemekhanesinde yemek
yiyorum. Yemekler çoğunlukla lezzetli ve arkadaşlarım da orada yiyor.

Ben şimdi okuma ve
yazma öğeniyorum. Her
şeyi doğru yapabilmem
için iyi konsantre olmam
gerekiyor.

Niedersächsisches
Kultusministerium

Tim okuldan sonra bize okulda neler yaptığını gösteriyor. Biz
buna ilgi gösteriyoruz.

Tim okulda öğlen yemeği yesin diye kaydını yaptırdık ve bunun
için para ödüyoruz. Ayrıca büyük teneffüs için sağlıklı kahvaltı
ve bir içecek veriyoruz.

Tim’in okuma ve yazmada gösterdiği ilerlemeye seviniyoruz.
Evde severek ders çalışıyor ve bunun için kendisine ait çalışma
masası var. Her gün ev ödevlerini soruyor ve bize açıklanmasını
sağlıyoruz.

Biz Tim’e her akşam kitap okuyoruz. Bu hem ona, hem bize zevk
veriyor.

Öneri 4: Derste iyi dikkat etmek ve iyi katılım göstermek

Öneri 6: Okulda yeteri kadar ve sağlıklı yiyip içmek

Öneri 8: Okul için evde rahat çalışmak

Öneri 10: Yatmadan önce çocuklara kitap okuyun

Spor en
sevdiğim
derstir.

Tam gün okulumuzda öğleden sonra el
işi kursuna gidiyorum.
Şimdi bir uçurtma yapıyoruz. Acaba uçurtmamız uçacak mı?

Anne-babalar ve çocuklar için
için okula başlama rehberi

Okul günüm
Tim’in spor dersi olduğu günlerde spor eşyalarını birlikte almasına dikkat ediyoruz: Spor giyecekleri, spor ayakkabıları. Her
gün okul çantasını düzenlemesine ve eşyalarını yerleştirmesine
yardımcı oluyoruz.

Öneri 5: Her gün okul çantasını düzenlemek ve eşyalarını
yerleştirmek

Okulun sunduğu tam gün imkânları Tim’in hoşuna gidiyor – ve
biz biliyoruz ki, Tim’e orada iyi bakılıyor.

Bütün ailenin akşam yemeğini birlikte yemesini önemsiyoruz.
Böylece herkes kendi gününden anlatır – biz de okul gününü
sorabiliriz.

Öneri 7: Var olan tam gün imkânlarını kullanmak

Öneri 9: Birlikte akşam yemeği yemek ve gün üzerine konuşmak

Sevgili anneler
ve babalar,
Çocuğunuz okula başlıyor. Kendinize soruyorsunuz: Bizim için
ne değişecek?

Merhaba!
Benim adım Tim. Bu da benim okulum. Bir kaç aydan
beri bu okula gidiyorum.
Size okul günümün nasıl
olduğunu anlatacağım.

Kahvaltıda
severek müsli
yiyorum.

Birazdan zil
çalacak ve ders başlayacak. Zamanında okuldayız ve geç kalmıyoruz.

Kolay anlaşılır bilgilendirme
malzemesi ile bu soruya cevap
verilecek. Eldeki broşür özel
olarak okul günü ile ilgilidir.
Okul günü bir kaç dersten ibaret değildir. Buna, okula yardımcı olan çevre içerisinde siz, anne-baba olarak dahilsiniz.
Bu, sabah vaktinde kalmaktan başlar ve akşam zamanında yatmaya gitmekle biter. Evde ve okuldaki düzenli ve
sağlıklı yemekler çocuğunuzun öğrenmesini ve ayrıca dinç
olmasını sağlar.

Niedersächsisches
Kultusministerium

Yayımlayan

Okul ve anne-babalar: İkimiz de çocuğunuz için en iyisini
istiyoruz. Eğer birbirimize danışırsak oldukça iyi olur.
Okul yaşamı için iyi bir başlangıç dilerim

Tim’i zamanında uyandırıyoruz ki, birlikte kahvaltı
yapabilelim.

Vaktinde okulda olsun diye Tim’i zamanında evden gönderiyoruz.

Öneri 1: Zamanında kalkmak ve birlikte kahvaltı yapmak

Öneri 3: Ders başlamadan okulda olmak

Okul yolum uzun değil.
Okula yürüyerek
gidiyorum, bazen de
sınıfımdaki başka çocuklarla beraber.

Frauke Heiligenstadt
Aşağı Saksonya Eğitim Bakanı
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Sipariş:
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Başka sorunuz var mı? Öyle

ise şu internet sayfasına bakınız:

www.mk.niedersachsen.de/
Aktuelles
Schulstart

Merhaba. Biz Tim’in anne ve babasıyız. Size Tim’e okul gününde
nasıl yardımcı olduğumuzu anlatacağız.

Tim okula başlayınca ilk günlerde onu okula biz götürdük.
Şimdi kendisi bizsiz de gidebiliyor.

Öneri 2: Kendi başına yürüyerek okula gitmek
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