
  
   

  

            

      

        

          

  

         

         

         

       

  

 

       

     

         

        

          

          

    

         

     

SEVGİLİ AİLE!  

Dil yeterliliği dünya kapılarını açan bir anahtardır. Aile olarak sizinle birlikte çocukları dikkatli bir 

şekilde dinlemek istiyoruz, onlarla diyalog halinde olmak istiyoruz ve onlara dil gelişimleri sürecinde 

refakat etmek istiyoruz. 

Viyana'da birçok dil konuşuluyor. Çocukların aile içinde konuştukları dili, değer vererek karşılamak 

önemlidir. Çocuğunuzun Almanca dil gelişimi anaokulunda çeşitli aktivitelerle teşvik edilmektedir. Siz 

de çocuğunuza destek olabilirsiniz: Evde çocuğunuzla, aile içinde konuştuğunuz dil ile oynayıp 

konuşun. Bu şekilde çocuğunuzda oluşturduğunuz sağlam bir temel, onun başka dilleri öğrenmesinde 

de yardımcı olacaktır. 

AİLE İÇİNDE VE ANAOKULUNDA  ÇOCUĞU  DESTEKLEMEK  - AMA N ASIL?  

çocukların  günlük 
hayatlarını dil ile  
zenginleştirmek  

günlük hayatı   
birlikte  
şekillendirmek ve  
diyalog kurmak  

yemek yaparken,  
yemek yerken,  
alışveriş sırasında,...  

birlikte  
eğlenmek,  
oynamak  ve  
sohbet  etmek  

çocuklarla  ve  
yetişkinlerle  

çocukların ilgi  
gösterdikleri  
şeyleri  dikkate  
almak  

hikayeler  
ve  masallar  
anlatmak   

resimli  
kitaplara  
birlikte  
bakmak  ve  
okumak  

ANAOKULUNDA  DİL TEŞVİKİ  

Anaokulunda günlük hayatta eğitimciler Almancayı geliştirmeye yönelik hizmet vermektedirler. Onlar 

çocukları oyunlar, şarkılar, şiirler, hikayeler ve hareket olanakları, küçük yapıtlar, yapı taşları ve 

deneylerle teşvik etmektedir. Önemli olan çocukların merak ve neşeyle bu etkinliklere katılmalarıdır. 

Anaokulunun günlük hayatından örnekler: Paula çoğu zaman kelime bulmakta zorlanıyor. Eğitimci 

onunla kedilerle ilgili resimli bir kitaba bakıyor. Bu Paula'nın çok hoşuna gidiyor. Bu başka çocukların 

da ilgisini çekiyor ve Paula’ya katılıyorlar. Birbirleriyle konuşarak hikâyede anlatılan macerayı birlikte 

keşfediyorlar. Sonrasında 'vahşi hayvanlar' diye adlandırılan hareket oyununu oynuyorlar. Henüz 

cümle kurmakta zorlanan Tarek, şarkı söylemeyi çok seviyor. Bu yüzden eğitimcisi onun için 

tekrarların çok olduğu eğlenceli şarkılar seçiyor. 
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Sayfa 2/2 

ANAOKULUNDA  ALMANCA  YETERLİLİK SEVİYESİ  DEĞERLENDİRMESİ  

Eğitimciler, çocukların dil gelişimlerini ilkokula başlamalarından önceki iki yıl boyunca günlük 

anaokulu hayatlarında farklı oyun ve konuşma durumlarında takip ederler. Bu izlenimlerden elde 

edilen sonuçlar çocuğunuzun daha fazla desteğe ihtiyacı olup olmadığını gösterir. Böylece çocuğunuz 

dil konusunda amaca yönelik bir şekilde ve vaktinde destek görebilir. 

ANAOKULUNDAN İLKOKULA  

Okullarda eğitim Almanca dilinde verilir. Çocuğunuz Almanca anlıyor ve konuşuyorsa, aktif olarak 

derse katılabilir. Böylece daha çok başarı yaşar ve özgüveni artar. Çocukların grup içi konuşmalara 

katılabilmeleri ve arkadaş edinebilmeleri için birbirilerini anlayabilmeleri önem taşır. 

BU  YÜZDEN ANAOKULUNDA  DİL TEŞVİKİ  BİR ŞANSTIR  

dil yeterliliği 
dünya 
kapılarını açan 
bir anahtardır  

dil  öğrenmeyi  
ve  gelişmeyi  
sağlar  

dil  insanın 
okul hayatı  
ve  bütün  
hayatı  için 
önemlidir  

çocuklar  
kendilerini  dil  
ile  ifade 
edebilir  ve  dil  
ile  arkadaş 
edinebilirler  

dil  
konuşulanlara  
ve  kararlara  
katılma  
olanağı  sağlar  

dil  
güçlendirir  

OKULA  KAYIT VE SEVK KAĞITI  

Çocukların anaokuluna gittiği son yılın ilk baharında ilkokullarda kayıtlar yapılır. Bu esnada okul 

müdürleri çocuğunuzun okula başlaması için yeterli olgunluğa erişip erişmediğini ve Almancasının 

yeterliliğini tespit ederler. Çocuğunuzun dil seviyesini belirten evrak (sevk kâğıdı) size anaokulunun 

son gününde verilir. Bu sevk kağıdını ilkokulun başladığı ilk haftada çocuğunuzun öğretmenlerine 

veriniz. Böylece çocuğunuz eğitimciler tarafından ilkokulda da desteklenmeye devam edilir. 

AİLE OLARAK SİZİNLE BİRLİKTE ÇOCUĞUNUZA BU YOLDA REFAKAT ETMEKTEN MUTLULUK 

DUYUYORUZ! 
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