
Corona nedeniyle okullar kapandı. 
Çocuklarınızla birlikte evde neler yapabilirsiniz?

Sevgili veliler! 

Okulların kapatılması, çocukların kendileri için önemli olan başka şeyleri yapması 
için de bir fırsattır. Ancak bu onları televizyon, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi 
iletişim araçlarıyla yalnız bırakmak anlamına gelmesin. Çocuklar her zaman yetişkinlerin 
 isteklerine göre öğrenmek zorunda değildir. Kendilerinin belirlediği konularda, kendi ilgi, 
istek ve ihtiyaçlarına göre öğrenebilirler. 
Evde kaldığınız zaman diliminde çocuklarınızla birlikte kaliteli zaman geçirebilmek için 
yapabileceğiniz birkaç önerimiz var:
●●  Çocuğunuzla beraber seviyesine uygun hikaye kitapları seçin. Siz hikayeyi okuyun  

ve çocuğunuzla beraber hikaye hakkında konuşun. 
●● Birlikte çocuğun tek başına okuyabileceği bir kitap yada dergi bulun. Daha sonra 

çocuğunuz okuduğunu size anlatsın. 
●● Birlikte kart oyunları (Uno, 911, 6 çekim, 4 kazanç, Skat vb.), Zar oyunları ve Scrabble 

gibi mektup oyunları, “Şehir, Ülke, Nehir” (“Stadt, Land, Fluss“) gibi yazma oyunları veya 
bunlara benze oyunlar oynayın. 

●● Nesneleri saymayı içeren bir oyun uydurun: „Bizim evde kaç sandalye ayağı var?“ gibi.
●● Çocuklara LEGO veya benzeri bir oyuncakla bir şeyler inşa etmelerini ve 

düzenlemelerini sağlayın (örn. bina talimatlarına göre). 
●● Çocuğunuzu öyküler veya günlükler yazmaya teşvik edin. Cep telefonlarında / PC‘lerde bile. 
●● Çocuğunuzun televizyonda “Sendung mit der Maus” (her gün 18 Mart‘tan itibaren 

internetten) veya diğer bilgi ve konu programlarını (KIKA ve benzeri) izlemesine izin 
verin. Beğendiği programları izledikten sonra öğrendiklerini size yazsın ya da çizip 
boyasın. 

●● Birbirinize 1x1, artı ve eksi görevlerle yüzleşin ve birlikte daha başka matematik 
görevleri icat edin. 

●● Çocuğunuza el sanatları ve boyama için günlük malzemeler temin edin. (Örn. teneke 
kutular, karton kutular, kağıtlar, kalemler, kurdelalar, boyalar, makas ve tutkal gibi.) 
Çocuğunuzun bunlarla bir şeyler üretmesini isteyin.

●● Beraber dışarı çıkın, ağaçları, bitkileri ve hayvanları gözlemleyin. Bilmediğiniz türlerin 
fotoğraflarını çekin. Eve döndüğünüzde kitaplardan veya internetten ne olduklarını 
araştırın. Araştırma sonuçlarınızı birlikte not edin. 

●● Medya tüketimini sınırlayın ve yaratıcı görevler için cep telefonları ve tabletler kullanın 
(animasyon film uygulaması, multimedya kitapları oluşturma ve programlama). 

●● Eski kıyafetleri seçin ve çocukların bir rol yapıp herhangi bir konuyu dramatize 
etmesine ya da tiyatro oyunu oynamasına izin verin. 

●● Çocuklara bulmaca veya gizemli defterler verin. 

Unutmayın! Ebeveynler teşvik edebilir, önerebilir, katılabilir, ancak her şeyden önce 
çocuklara neyle ilgilendiklerini, ne öğrenmek ve ne yapmak istediklerini sormalı, 
onlarla oturup yapmaya karar verdikleri etkinliklerle ilgili kuralları belirlemeli, karşılıklı 
anlaşmalar yapmalıdırlar.
Bu zamanı iyi geçirmeniz dileğiyle! İlkokul Aile Birliğiniz.
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