Gerekli Web siteleri
İyi bir rutin kurulmasının sağlanabilmesi için
booktrust.org.uk/bath-book-bed
Tuvalet eğitimi için gereken bilgiler için
eric.org.uk
Erken Yaşlar Temel Seviyesi (EYFS) için
gereken bilgiler ve çocuk gelişimi için
foundationyears.org.uk
Hampshireda ki kayıt işlemleri hakkında ki
bilgiler için
hants.gov.uk/admissions
Sağlık ve yaşam şekilleri bilgileri için
nhs.uk/change4life
Ninni ve şarkılar için
wordsforlife.org.uk/songs
bbc.co.uk/cbeebies/curations/nursery-rhymes
Yerel kütüphaneler hakkında bilgiler için
gov.uk/local-library-services

Çocuk bakıcıları ve Hampshire da ki Erken
yıllar eğitimi ile ilgili bilgiler için
hants.gov.uk/socialcareandhealth/
childrenandfamilies
Erken Yaşlar da birden fazla dil konuşmak
hakkında ki bilgiler için
literacytrust.org.uk/resources/
understanding-bilingualism-early-years
Bazı çocukların okula katılmak için hazırlanmasında
daha fazla ek desteğe ihtiyacı olabilir. Eğer
çocuğunuzun ek ihtiyaçları var ise ve bu konu
hakkında endişeleriniz var ise lütfen cocuğunuzun
yerleştirildiği kurum ile baḡlantiya geçiniz ve daha
fazla bilgi için şu adresi ziyaret ediniz.

Çocuğunuz okula başlamadan önce yapılması eğlenceli olan ilk on
fish.hants.gov.uk
Bu aktiviteleri tamamlayınca yan
ya
tarafta ki gülen yüz resmini boyayınız.
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Her hafta yeni bir şarkı ya
da ninni öğrensin
Çocuḡunuza her gün bir kitap
okuyun
Sık kütüphaneyi ziyaret
ediniz ve bir kitabı eve
götürün
Çocuḡunuzla birlikte boş kutular ile
oynayınız – hayal gücünüz sizi
nereye götürüyor ?
Birlikte yapmaktan
hoşlandığınız şeylerin
resimlerini yapın
Doğada yürüyüşe çıkın – Neler
görüyorsunuz,duyuyorsunuz,
dokunup kokluyorsunuz?
Yakınlar da ki parka gidiniz –
Birlikte neler keşfedeceksiniz?
I spy oyununu oynayin – Hangirenk,
sayılar ve harfler görüyorsunuz?
Őnceki ve yeni arkadaşlari ile
oyun toplantıları yapın
Bir çantaya ya da kavanoza
objeler toplayın ve onları
tekrar saymak için zaman
ayırın
Birlikte başka neler yapmaktan
hoşlanıyorsunuz?Çocuğunuz okumak, yazmak ya da
toplama işlemi yapmayı okula başlamadan önce
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bilmek zorunda değil. Çocuklar okula bir çok
deneyim ile başlarlar ve onların öğretmenleri
onların ilerlemelerini sağlayabilmek için
donanımlıdırlar.

Çocuğunuz okula başlamadan önce yapılması eğlenceli olan ilk on
ya
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Okulla
Hazirlik

Çocuğunuzun kendine olan
güvenini güçlendirmenizde size
yardım etmek böylelikle onların
okula daha istekli, meraklı ve
öğrenmeye hazır olmalarını
sağlamak.

hants.gov.uk

Çocuğunuz yakında okula mı
başlıyor? Hazır mı? Siz hazırmıısnız?

Hazır çocuk
Ben...
• Öğrenme konusunda
heyecanlı, hevesli,
meraklı ve kendine
güvenli
• İlgimi çeken şeyler konusunda
konuşmaktan mutlu olurum
• Her gün aktif
• İlgimi çeken bir konu üzerine konsantre
olabilirim ve kısa bir süreliğine o konu
üzerine konsatremi sürdürebilirim
• Düşüncelerimi, fikirlerimi, ihtiyaçlarımı
iletebilirim, ve kısa bir zaman süresince
dinleyebilirim.
• İlgi çekici şeyleri denemek ve zor
olsada tekrar uğraşmak isterim
• Çeşitli aktivitelere ilgim var ve bu
konularda yetenekli ve bilgiliyim
• Basit seçimler yapabilirim

• Öğrenimim için deneme yanılma yöntemi
ile yeni tecrübeler edinmeye, risk almaya
hazırım
• Diğer kişilerin ihtiyaçlarının olduğunu kabul
etmeye başlarim ve sıra ile bir şeyleri
yapabilir ve paylaṣabilirim bazen yardim
ile.

Hazır aile

Hazır okul

• Çocuğunuzla oyun oynayarak vakit geçirin. Onları
aktif ve keşfetmek konusunda teşvikçi
olun.Birlikte birşeyler keşfetme heyecanını
paylaşın

• Her çocuğa bir ilgili kişi tayin edin ve

• Çocuğunuzu onların ihtiyaçlarını,
duygularını ve hislerini paylaşma
konusunda teşvik ediniz. Eğer çocuğunuz
endişelenirse onun en sevdiği şeylere
konsantre olun.

• Onların ilgisini çeken konularda konuşmak
için vakit ayırın
• Kendine yetebilme yeteneğini teşvik edin (
giyinmek,çatal bıçak kaşık kullanmak, tuvalet
eğitimi, günde en az iki kere diş fırçalama)
• Birlikte olmaktan zevk alın ve birlikte
yaptığınız şeyler hakkında konuşun,
başarılarini kutlayın
• Diğer çocuklarla oyun oynamayı ve
sosyalleşmeyi teşvik edin
• Çocuğunuzun dinlenmesi ve oynaması için
zaman ayırın ( ekran süresini kısaltın)
• Çocuğunuzun yatma zamanı ve yemek zamanı ile
ilgili açık ve her gün yapılan rutinler yapın
• Çaba ve pratik yaparak her şeyde nasıl daha iyi
olacağımızı anlatın, ve tekrar denemenin önemini
ve işler ters gitsede pes etmemeyi konuşun!

• Çocuğunuza lider olma ve tercih yapma
hakkını tanıyın

ailelere bu kişinin aile ve çocuk için
önemi konusunda bilgilendirin

• Ailelerle açık ve güvenilir bir ilişki kurun,
çocuğun öğrenimi ve gelişimine destek olan
fikirleri paylaşın
• Güvenli, koruyucu ve dahiledici yüksek
kalitede oyun merkezli öğrenme şeklini
sunarak tüm çocukların başarılarının
artmasını sağlamak
• Her çocuk ile ilgili bilgileri paylaşmak
adına ailelerle konuşmak için vakit
ayırınız
• Bütün ortamlarla birlikte güçlü bağlantılar
kurunuz ve çocukların bakımının devamı için
pürüzsüz bir geçiş sağlayın
• Her çocuk için yüksek beklentileri
gösterin.

• Tüm çocukları heyecanlandırın, meşgul edin
ve motive edin ve kendi kararlarını vermek
konusunda onlara imkan tanıyın ve öğrenme
konusunda kendilerine güven duymalarını
sağlayın
• Çocukları yeni arkadaşlar edinmeleri ve
sosyal becerilerini geliştirmeleri için
destekleyin ve teşvik edin
• Her çocuğun ilerlemesini
izleyin ve sonraki adımları
paylaşın
• Birlikte öğrenmenin ve yıl
boyunca eğlenmenin tadını
çıkarın

