
Anaokulu’na 
hoşgeldiniz!

ANAOKULU, ALIŞMA DÖNEMI 
VE GÜNLÜK PROGRAM 

HAKKINDA GENEL BILGI

Çocuğunuz anaokuluna gele-
bilmesi için sağlıklı olmalıdır. 
Eğer çocuğunuz anaokulun-

da birden hastalanırsa, bu size tele-
fon edip bildirilir. Eğer çocuğunuz 
bulaşıcı hastalığa yakalandıysa bunu 
lütfen derhal anaokuluna bildiriniz.

Çocuğunuz dışarıda da vakit geçire-
cektir, lütfen beraberinde buna uy-
gun kıyafet gönderiniz.

Kendi başına soyunup tekrar 
giyebileceğı rahat kıyafet avantajdır, 
çünkü böylece çocuğunuzun ken-
di ayakların üzerinde durabilmesine 
teşvik edilir.

Anaokulunda farklı kutlamalar vardır, 
örneğin çocukların doğum günleri. 

Bazı kutlamalar velilerle beraber ana-
okulu saatleri veya bu saatler dışında 
kutlanılır. Doğru zamanda ayrıntılı bil-
gi anaokulu tarafından verilecektir.

Bazı günler anaokulu grubuy-
la geziler yapılacaktır. Bu da size 
zamanında bildirilecektir veya siz de 
davet edileceksinizdir.

Çocuğunuzu siz değilde, yerinize 
başka bir kişi almaya geldiğinde, 
bunu zamanında pedagoga bildirmiş 
olmanız gerek. Almaya gelen kişi 
„uygun“ olması gerek. Ayrıntılı bilgi-
ler pedagogdan alınabilir. 

K inderdrehscheibe“ adındaki 
dernek size www.kinderdreh-
scheibe.net sayfasında farklı 

dillerde Steiermark çapındaki ço-
cuk eğitim ve bakım kuruluşları aynı 
zamanda okul tatil dönemlerinde 
bakım ve aktivite olanakları hakkında 
bilgi sunar.
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Siz ve çocuğunuz anaokulu-
muza hoşgeldiniz. Aşağıdaki 
sayfalarda anaokulunda neler 

yapıldığı, başlangıç dönemini nasıl 
gerçekleştirildiğimizi ve bizim sizin-
le ve ailenizle hangi şekilde bera-
ber çalışmak istediğimiz hakkında 
açıklamalar bulunuyor.)

Steiermark Eyaletinde erkek ve kız 
çocukları üç yaşından itibaren okula 
başlayana kadar anaokuluna gide-
bilirler. Anaokulu onlar için emniyetli 
bir alandır, burada oyun oynayabilir-
ler ve böylece öğrenebilirler.
 
Pedagoglar ve bakıcılar çocuğunuzun 
gelişiminde ona eşlik ederler ve böy-
lece onun için, çok güvenilir ve ken-
dilerini yakın hissettiği kişiler olurlar.

Anaokulundaki eğitim görevinin 
temelini „tüm eyaletler çapındaki 
eğitim çerçevesi planı” dır. Pedagojik 
konular ve organizasyon hakkındaki 
ayrıntılı bilgileri, kuruluşun tasarım 
açıklamasında bulabilirsiniz.

Anaokulların görevi çocuğunuzun 
sosyal, duygusal, bilişsel ve mo-
torik gelişimini bireysel olarak de-
steklemektir. Sizin özel eğitim 
ihtiyaçları ya da kültürler arası yön-
leri olan çocuklarla ilgili  entegra-
syon sorumluluklarınız vardır ve 
temel dini ve etik eğitime katkıda 
bulundurmalısınız. Bu açıdan 
anaokulları kızları ve erkekleri okula 
giriş için bütünsel bir şekilde hazırlar.

Çocukları iyi tanıyabilmemiz için veli-
lerle beraber çalışmak bizim için çok 
önemlidir. Pedagoglarla, isteklerini-
zi, korkularınızı ve emin olmadığınız 
konuları paylaşabilirsiniz.

Her çocuğun gelişimi anaokul 
pedagogları tarafından izlenip kayıt 
edilecektir. Yıl içerisinde davet 
edileceğiniz gelişim görüşmesinde 
size çocuğunuzun anaokulundaki 
durumu ve ilgi alanları hakkında bilgi 
verilecektir. Gündemde olan önemli 
konular hakkında kısaca görüşmek 
her zaman mümkündür.

Alışmak için sizin de 
çocuğunuzun da zamana 
ihtiyacı var. Çocuğunuz için bu 

çok heyecanlı olabilir. Yeni insanlar, 
odalar, oyunlar, uygulamalar, kurallar 
vs. yavaşça sizinle ve çocuğunuzla 
birlikte tanılacaktır. Anaokul pedago-
gu, size alışmanın en iyi hangi şekilde 
elde edileceği hakkında  bilgi verir. 

Zaman ayırınız ve ilk günler 
çocuğunuza eşlik ediniz. Başlangıçta 
çocuğunuz kısa süreliğine anaoku-
lunda kalacaktır. Anaokulu peda-
goguyla anlaşarak bu süre zamanla 
uzatılacaktır.

Pedagojik elemanlar zamanla 
çocuğunuz için ona emniyet verdiği 
ve güvendiği kişiler olacaklar.

Çocuğunuz kendini emin 
hissettiğinde ilk kez çocuğunuzla 
vedalaşacaksınız. Başka bir odada 
bekleyip bir kaç dakika sonra tekrar 
geri geleceksiniz. Çocuğunuz za-
manla daha uzun süre siz yanında 
olmadan grub odasında kalacaktır. 
Bu dönemde pedagoglar ve 
bakıcılar, iyi bir ilişki sağlayabilmek 
için, yoğun bir şekilde çocuğunuzla 
ilgileneceklerdir. Gün gelecek 
çocuğunuz siz olmadan da anaoku-
lunda kalacaktır. Eğer vedalaşırken 
çocuğunuz ağlarsa lütfen geri dö-
nüp çocuğunuzu teselli ediniz.

Alışma dönemi bir kaç hafta sürebilir. 
Sizin ve pedagojik elemanların iyi bir 
şekilde beraber çalışması bu dönem-
de çok önemlidir.
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Çocuğunuzla sabah anaokulu-
na gelip onunla beraber ana-
okulu pedagoglarına selam 

vereceksiniz. Böylece pedagogların 
ve bakıcıların bakım görevi başlar. 
Çocuğunuzla vedalaşacaksınız.

Gün boyunca çocuğunuz ya ken-
di başına ya da arkadaşlarıyla 
oynayacaktır, yeni şeyler deneye-
cektir ve böylece bir çok yeni şey 
öğrenecektir. Farklı sunular mevcut-
dur, örneğin sabah çemberi, beraber 
hareket etme, müzik yapma, resimli 
kitaplara bakma. Çocuğunuz farklı 
eğitim malzemeleriyle farklı eğitim 
alanlarında örneğin dil ve iletişim 
alanlarında tecrübe edinecektir. Bun-
lar ya evin içerisinde ya da bahçede 
gerçekleşecektir.

Öğleden önce çocuklar ya kahvaltı 
yaparlar ya da ara öğün yerler. Bazı 
çocukları velileri öğlen almaya gelir-
ler, diğer çocuklar anaokulunda sıcak 
öğün öğlen yemeği yerler ve daha 
sonra öğlen uykusuna yatma, din-
lenme, bahçede oynama veya tıpkı 
sabahki gibi farklı aktivitelerle meşgul 
olma imkanları olur.


