
 

 

Okul Sağlık Bakımı Hizmetleri                                                                                                       türkisch 

Ebeveynler ve anaokulu öğretmenleri için bilgiler  

Çocuğum anaokuluna hazır mı?  
Okul sağlık hizmetleri açısından kriterler 

Güven ve merak - teşvik ve 

talep edin  

Çocuklar, ilk yaşlarında ailelerinden ara 

sıra uzaklaşarak merakla dış dünyaya 

yönelme konusunda giderek artan şekilde 

güven kazanırlar. Bu konuda oyun 

grupları ve kreşler önemli öğrenme ve 

uygulama alanlarıdır. Bundan sonraki 4 

ila 5 yaş arasında anaokuluna giriş, 

gelişimin bir sonraki adımını oluşturur. 

Artık bu çocuk, öğleden önceki tüm 

zamanı aynı yaştaki ve biraz daha büyük 

çocuklardan oluşan, anaokulu öğretmeni 

yönetimindeki daha büyük bir grupla 

(yaklaşık 18-25 çocuk) geçirmeye 

hazırdır. Çocuklar, anaokulunda 

edindikleri bu deneyimleri daha ileri 

yaşlara uygun gelişim adımlarında 

kullanırlar. Anaokulunun Kantonlara ait 

müfredatı şu adreste bulunabilir:  

www.vsa.zh.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İyi bir anaokulu başlangıcının 

ön koşulları 

Çoğu çocuk, 5 yaşından itibaren yeni 

anaokulu ortamının zorluklarına ve 

bunların üstesinden gelmeye hazır 

olmak ve buna açık olmak için gerekli 

fiziksel, sosyo-duygusal ve entelektüel 

becerileri kazanır. 

 

Çocuğun hem serbest oyun ve 

tasarımlarda hem de anaokulunun “grup 

içindeki” rehberli derslerinde uyanık 

olması ve bunlara tüm duyularıyla 

katılması önemlidir. Almanca dil 

becerileri, avantaj sağlar.  

Bazı çocuklar anaokuluna geçiş yapmak 

için hala desteğe ihtiyaç duyarlar. 

Deneyimler, çocukların aşağıda açıklanan 

şartların çoğunu yerine getirebilmeleri 

için sunulan desteğin almalarının ve 

hayata geçirmelerinin en iyisi olduğunu 

göstermiştir. Burada, bireysel konular 

değil, anaokulu eğitiminin başarısının 

değerlendirilmesi için belirleyici olan 

çocuğun gelişim evresinin genel 

görünümü önemlidir. 

 

 

 

 

1. Fiziksel  

ön koşullar 

 Anaokulu çocuğu, sabahları uyanık ve 

öğrenmeye açık olmalıdır, böylece 

anaokulu programına aktif olarak 

katılabilir. Bu, yeterince uzun ve 

kesintisiz bir gece uykusu gerektirir. 

 Anaokulu öncesinde enerji yüklemesi 

için çocuklara uygun bir kahvaltı 

yapmalıdır. Bebek mamalarına artık 

ihtiyaç duymamalıdır. 

 Anaokuluna yaya olarak  

- tek başına veya başlangıçta bir 

refakatçi ile - gidebilmelidir. 

 Öğleden önceki süreye fiziksel olarak 

dayanabilmelidir. 

 Beraberinde getirdiği yiyecekleri 

kendisi açabilmeli, yiyebilmeli ve 

içebilmelidir. 

 

 

Bir çocuğun anaokuluna kayıt edilmesi onun hayatında önemli bir adımdır. Çocuklar çok 
farklı şekillerde gelişim gösterirler ve bu gelişim her alanda aynı hızda gerçekleşmez. 

Anaokuluna 31 Temmuz’a kadar 4 yaşını doldurmuş olan çocuklar kaydedilir. Aşağıda, 

anaokulunda başarılı bir başlangıç yapabilmek için bazı fikirler bulabilirsiniz. 

http://www.vsa.zh.ch/
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 Tuvaletinin geldiğini fark etmeli ve 

tuvalete küçük yardımlarla 

(pantolonun düğmesini açmak gibi) 

tek başına gidebilmelidir.  

 Çocuk; temel becerilerinin yanı sıra 

koşma, zıplama, merdiven çıkma, 

ayrıca resim yapma, el yıkama, 

kıyafet ve ayakkabı giyme ve 

çıkarma gibi becerilere de sahip 

olmalıdır.  

 

2. Sosyal ve duygusal ön 

koşullar 

 Anaokulu çocuğu öğleden önceki 

sürede bakıcılarından ayrı kalabilir ve 

bu durumda, onlar olmadan da 

kendisini grupta rahat 

hissedebilmelidir. Emziğe ihtiyaç 

duymamalıdır. 

 Hislerini ve ihtiyaçlarını başkalarına 

açık bir şekilde ifade edebilmelidir. 

 Diğer çocuklarla ve öğretmenlerle 

makul şekilde iletişim kurma 

konusunda çaba gösterebilmelidir. 

 Kuralları (oyun kurallarını) anlamalı 

ve bunları uygulamak için çaba 

gösterebilmelidir. 

 Düşünceli olmalı ve çatışmaları 

şiddet kullanmadan çözmek için 

çaba gösterebilmelidir. 

 Bir başarısızlıktan sonra tekrar 

denemeye cesaret edebilmelidir. 

 Teselli edilebilmelidir. 

 

3. Entelektüel ön koşullar 

 Anaokulu çocuğu yeni ve 

bilinmeyene ilgi duyabilmelidir ve 

başarılara sevinebilmelidir. 

 Gözlem yapabilmeli ve hareketli 

oyunlarda, el işlerinde ve boyamada 

talimatlar alabilmelidir. 

 

 

 Anlatılanları anlamalı ve birden fazla 

kelimeyle anlatabilme yeteneğine 

sahip olmalıdır. 

 Basit görevleri anlayabilmeli ve 

uygulayabilmelidir. 

 Dayanıklılık göstermeli; yani 

anaokulu öğretmeninin isteği 

üzerine günde birkaç kez 5-10 dakika 

boyunca sakince oturarak 

dinleyebilmeli veya izleyebilmelidir. 

 Bir oyun ile oyalanabilmeli, 

bekleyebilmeli ve beklemeyi 

bilmelidir ve bunları yapmak için belli 

miktarda azim gösterebilmelidir. 

 

Anaokuluna erken kayıt 

Bir çocuğun gelişim aşamasına 

bakılmaksızın, yasalar gereği 

anaokuluna erken kayıt yapmak artık 

mümkün değildir.  

 

Anaokuluna geç kayıt 

Anaokuluna geç kayıt yaptırma konusu 

iyi düşünülmelidir. Bu durumda çocuğun 

en iyi şekilde nasıl desteklenebileceği 

konusunu uzmanlarla birlikte planlamak 

önemlidir. Anaokuluna geç kayıt 

yaptırmak için ilçe okul dairesine 

başvurulmalıdır. Gelişim aşamasının bir 

doktor tarafından değerlendirilmesi 

önerilir. 

 

Okul desteği: 

Olumlu şekilde zorlukların 

üstesinden gelme 

Bütün gün ebeveynler olmadan büyük 

ve farklı yaşlardaki çocuk grubunda 

yemek yemek ve gerektiğinde öğlen 

uykusu uyumak, anaokulu çağındaki 

çocuklar için bir zorluktur. Çocuk,  

 

 

bunları deneyimlerine ve kişiliğine bağlı 

olarak, heyecan verici veya kendini aşan 

durumlar olarak yaşayabilir. 

Çocuğunuzun yavaş yavaş yeni bakım 

biçimlerine alışmasını sağlayın ve 

gerekirse, onunla orada daha uzun süre 

geçirmeyi planlayın.  

Danışmanlık 

Yukarıdaki konular hakkında herhangi 

bir sorunuz olduğunda, okul sağlık 

hizmetlerine, ilgili ilçe okul dairesine 

veya diğer uzman kişilere (örn. çocuk 

doktorunuz, konuya dahil olan 

destekçiler / terapistler) başvurmaktan 

çekinmeyin. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

İletişim ve diğer bilgiler 

Zürich Şehri Okul Sağlık Hizmetleri 

Okul Sağlık Bakımı Hizmetleri 

Okul doktorunuzun adresine buradan 

ulaşabilirsiniz: 

www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

Günümüzde pediatristler, çocukların 

ancak gelişimlerinin çevresel 

şartlarla uyumlu olması durumunda 

en iyi şekilde gelişeceklerine, teşvik 

edileceklerine ve 

desteklenebileceklerine 

inanmaktadırlar. 


