
GEÇİŞ SÜRECİNİ BİRLİKTE 
ATLATMAK

Çocuğunuz yakında okula başlayacak olmanın 
gururunu kesinlikle yaşayacaktır. Ancak okula geçiş 
sürecinde endişelerin olması da normaldir. Sonuçta 
çocuğunuz önemli görevler üstlenecektir. 

ÇOCUĞUNUZA GÜVENİN

Çocuğunuz bu görevlerin üstesinden gelecek ve 
böylelikle kendisini daha da geliştirecektir. Ebeveynler 
olarak siz de bu süreçte olumlu görüşlerinizin yanı sıra 
merağınız ve iyimserliğinizle iyi bir rol modeli olarak 
onların yanında olabilirsiniz.

İyi bir hazırlık, okula başlama sürecinde çocuğunuza 
yardımcı olacaktır. En önemli şeyleri zaten aile içinde 
veya kreşte öğrenmiştir. Bu nedenle çocuğunuzla 
birlikte okuma, yazma veya aritmetik konularında 
ayrıntılı alıştırmalar yapmanıza gerek yoktur. 
Bunları okulda öğrenecektir. 

ÇOCUĞUNUZU DESTEKLEYİN

Günlük yaşam, çocuğunuzun gelişimini oyun yoluyla 
desteklemek için yeterince fırsat sunar. Okul 
dönemine giden yolda sabır ve dikkatle çocuğunuzun 
bağımsızlığını ve özgüvenini desteklersiniz. OKULA 

HAZIR
İlkokul yıllarına hazırlık 
için öneriler
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Çocuğunuzun okula başlamadan önceki son senesi. 
Okula geçiş sürecini kolaylaştırmak için ebeveynler 
olarak aktif bir şekilde destek olabilirsiniz. Bu yayının 
içeriğinde bunu nasıl yapacağınıza yönelik örnekler 
bulabilirsiniz.

Çocuğunuzun kreşinde yapacağınız okula geçiş 
konuşması size daha fazla fikir ve öneri verebilir.

İlkokul yıllarında çocuğunuz aşağıdaki alanlarda 
yetkinlikler ve beceriler kazanır:

	Dil ve yazma

	Matematik

	Hareket ve konsantrasyon

	Grup içinde yaşam

	Bağımsızlık



Dil ve yazma
Çocuğunuz, örneğin... 

• kitaplara ve hikayelere ilgi gösteriyorsa,

• duyduğu bir hikayeyi tekrar anlatıyorsa,

• kendi deneyimleri ve fikirleri hakkında konuşuyorsa,

• şarkılar söylüyorsa veya kısa şiirler ve tekerlemeler 
okuyorsa,

• kabul edilmiş konuşma kurallarına uyuyorsa,

• başkalarının düşüncelerini dinliyor ve anlıyorsa,

• karakterlerin bir anlam ifade ettiğini biliyorsa,

• kendi adını yazabiliyorsa veya

• terimleri hatırlıyor ve kullanıyorsa iyi hazırlanmış 
demektir.

Grup içinde yaşam
Çocuğunuz, örneğin... 

• gruptaki diğer çocuklarla iletişim kuruyorsa,

• gruba kendi fikir ve önerileriyle katkıda bulunuyorsa,

• eleştirilerini dile getiriyor ve kabul ediyorsa,

• çatışmaları müzakere ediyor ve uzlaşmaya varıyorsa,

• diğer insanların farklı düşündüğünü ve hissettiğini 
biliyor ve dikkate alıyorsa,

• kuralları müzakere ediyor, kabul ediyor ve bunlara 
uyuyorsa veya

• bir oyunda her zaman kazanamamayı kabul ediyorsa 
iyi hazırlanmış demektir.

Matematik
Çocuğunuz, örneğin... 

• sayıları keşfediyor, onları düzenliyor ve anlamları 
hakkında konuşuyorsa,

• nesneleri sayıyor, boyutlarına veya şekillerine göre 
sıralıyor veya tanımlıyorsa,

• zar oyunları oynuyorsa,

• farklı malzemelerden şekiller ve desenler düzenliyor 
ve çiziyorsa,

• yapı taşları ve tuğlalarla yapılar inşa ediyorsa,

• yukarı, aşağı, ön, arka gibi çevreyi tanımlıyorsa,

• pişirme ve fırınlama sırasında yumurta gibi 
malzemeleri sayıyorsa veya

• suyla oynayıp bir kaptaki veya küvetteki su seviyesini 
gözlemliyorsa iyi hazırlanmış demektir.

Bağımsızlık
Çocuğunuz, örneğin... 

• kendi güçlü yönlerine güven geliştirirse,

• kendi fikirlerini ifade ediyor ve gerekçelendiriyorsa,

• deneyimlere ve bilgiye meraklı ve açıksa,

• bir şeyi anlamadığında sorular soruyorsa,

• günlük rutini kavrıyor ve aktif olarak katılıyorsa,

• adının yanı sıra yaşını ve adresini biliyorsa veya

• tanıdık mekanlarda yollarını bulabiliyorlarsa iyi 
hazırlanmış demektir.

OKULA İYİ 
HAZIRLANMAK

Hareket ve konsantrasyon
Çocuğunuz, örneğin...

• kendi fiziksel olanaklarını ve sınırlarını biliyorsa,

• başkalarının sınırlarını kabul ediyorsa,

• bir topu atıp yakalayabiliyorsa,

• yürüyerek merdivenleri çıkabiliyorsa,

• geriye, yana veya parmak ucunda yürüyebiliyorsa,

• tırmanabiliyor, dengede durabiliyor ve 
sallanabiliyorsa,

• tek ayak üzerinde zıplayabiliyorsa,

• çeşitli kilitleri açıp kapatabiliyorsa,

• kendi seçtiği bir oyunu kurallarına göre 
bitirebiliyorsa veya

• bir kalemi, boya fırçasını, makası ve yapıştırıcıyı 
kullanabiliyorsa iyi hazırlanmış demektir.

O ZAMAN 
BAŞLAMAYA 
HAZIRIZ!
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