Corona Nedeniyle Okulların Kapatılması:

Çocukların Evde Ne Öğrenebilecekleri

Sevgili Veliler!
 Sesli okumak için çocuğunuza kitaplar seçtiriniz. Sesli okuyunuz ve çocuğunuzla hikâye
hakkında sohbet ediniz.
 Birlikte, çocuğunuzun yalnız okuyabileceği bir şey seçiniz. Daha sonra da okuduğu
hakkında çocuğunuza anlattırınız.
 Kart Oyunları (örneğin Uno, onbir dışarı, 6 alıyor, dört kazanır, Skat vb. gibi), Zar
Oyunları ve Scrabble (okey oyunu gibi, taşlara yazılan harflerle kelime bulmaca oyunu)
gibi Harf Oyunları ve ‘Şehir, Ülke, Nehir’ gibi Yazım Oyunları ya da benzerlerini
birlikte oynayınız.
 Her şeyin sayıldığı bir oyun düşünüp bulunuz: „Bizde kaç sandalye bacağı var?“
 LEGO taşları veya benzer şeylerle, çocukların bir şeyler inşa etmelerini ve çizmelerini
sağlayınız (örneğin, inşaat talimatlarına göre de) ve yapılanlarla ilgileniniz.
 Çocuğunuzu hikâyeler veya günlük yazma konusunda cesaretlendiriniz, cep
telefonunda/bilgisayarda da.
 Çocuğunuza televizyonda ‘Sendung mit der Maus’ programını (18.3. tarihinden itibaren
günlük ya da internette) ya da diğer bilgi ve genel eğitim programlarını (KIKA ve benzeri)
seyrettiriniz. Neyi harika bulduysa yazdırınız ya da boyatınız/çizdiriniz.
 Karşılıklı olarak birbirinize, 1x1- ya da toplama ve çıkarma problemleri yöneltiniz ve
birlikte başka aritmetik problemleri keşfediniz.
 Çocuğunuza, el sanatları ve boyama için teneke kutular, kartonlar, ipler, kâğıtlar,
boyalar, makaslar, kalemler ve yapıştırıcı gibi, günlük malzemeleri hazır bulundurunuz.
 Birlikte dışarıya çıkınız, bitki ve hayvanları gözlemleyiniz. Bilinmeyenlerin fotoğrafı
çekilebilir, evde bunlar kitaplarda veya internette araştırılabilir ve sonuçlar yazılabilir.
 Saf medya kullanımını sınırlayınız ve cep telefonları ve tabletleri yaratıcı görevler
(animasyon film uygulamaları, multimedya kitapları oluşturma, programlama) için
kullanınız.
 Eski kıyafetleri seçip bulunuz ve çocuklara bir rol ya da tiyatro oyunu oynatınız.
 Çocuklara aritmetik bilmeceler ya da bilmece defterleri veriniz.
Ayrıca da unutmayınız: okulların kapatılması, çocukların, kendileri için neyin önemli
olduğunu daha çok kendilerinin belirlediği bir şey yapabilmeleri ve her zaman yetişkinlerin
arzularına göre öğrenmek zorunda olmamaları açısından, bir şanstır. Ancak bu onları
televizyon, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi medya ortamlarıyla yalnız bırakmak
anlamına gelmez.
Yani: Veliler teşvik edebilir, önerebilir, katılabilir, ancak her şeyden önce çocuklara
kendilerini neyin ilgilendirdiğini, ne bilmek ve ne yapmak istediklerini sormalı ve
sonra da karşılıklı anlaşmalar yapmalıdırlar.

Bu zamanı iyi atlatmanız dileği ile!
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