Dört yaş çocukları için öneriler
4 years Turkish

ilk
sözcükler
Şunları biliyor muydunuz?
Çocuğunuzun hayal gücü gelişiyor. İlginç hikayeler uydurup anlatmaya bayılıyor.
Çocuğunuz artık daha uzun hikayeler dinleyebiliyor ve iki-üç komutu yerine
getirebiliyor. Bu dönemde kıpırdamadan oturmak zor gelmeye başlayabilir.
Çocuğunuz daha çok şeyi kendi kendine yapmaya çalışmak istiyor. Bu şekilde okul
dönemine hazırlanıyor.
Bu yaştaki çoğu çocuk kullanmayı tercih ettiği elinin parmaklarıyla kalem kavrayabilir.
Okula başladığında yazı yazmak için kullanacağı kalem tutuşu bu olmalıdır.
Resim çizmek çocukların ellerini güçlendirerek yazı yazmaya hazırlar.
Bu dönemde çocuklar karalamalar ve harfler arasındaki farkı anlamaya başlarlar.

Siz neler yapabilirsiniz?
Kitap, broşür, harita, yemek tarifi, dergi gibi farklı şeyler okuyarak çocuğunuzun hayal
gücü ve bilgi gelişimine yardımcı olun.
Çocuğunuzun sevdiği hem bildik hem de yeni şarkı ve tekerlemeler söyleyin. Böyle
şarkılar okullardaki ilkokuma kitaplarında görülen düzen ve sesleri içerir.
Birlikte oyun oynarken çocuğunuza temel kavramları öğretin (‘son’, ‘orta’, ‘önce’, ‘derin’,
‘bazı’, ‘daha çok’, ‘daha az’ gibi). Bunlar okulda matematik öğrenmesini kolaylaştıracaktır.
Günlük televizyon ve video izleme süresini bir-iki saati geçmeyecek şekilde
sınırlandırın. İzlediği programlar hakkında çocuğunuzla sohbet edin.
Çocuğunuzu isminin harflerini tanımaya, söylemeye ve yazmaya teşvik edin. Harflerin
adları ve sözcük içindeki sesleri hakkında konuşun.
Kum, parmak boyası ve boya kalemleri kullanarak harf ve rakamları çizin. Harfleri
yazarken hangi noktadan başlanacağını ve hangi yöne gidilmesi gerektiğini öğretin.
(Bunun için arka sayfadaki açıklamalara bakın.)

Size kimler yardımcı olabilir?
Her çocuğun gelişim süreci farklıdır. Ancak çocuğunuzun gelişimi ile ilgili endişeleriniz
varsa, vakit kaybetmeyin.
• Aileniz ve arkadaşlarınıza,
• Bölgenizdeki doktor, kamu sağlık görevlisi ya da sosyal hizmetler görevlisine,
• Ana okulu, kreş ya da oyun grubu personeline danışın.
Çocuğunuzun özel ihtiyaçları varsa, doktorunuz veya çocuğunuzla ilgilenen yetkili
kişi size farklı çözümler ve öneriler getirebilir.
İlk Sözcükler internet sitesi — www.earlywords.info

Early Words is a Children First project, funded by Families NSW ©

İngilizce'de küçük ve büyük harflerin yazılması
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(Taken from Introducing the English K–6 Syllabus to Parents and School Community Members NSW Board Of Studies 1998 p23)

