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Ebeveynler için bilgi materyali: çok dillilik ile başedebilmek 
 

 

 Korona: Evde çocuklarla – Çok dilli ebeveynler için ipuçları 
 

 

İkinci dil olarak Almanca’da çocuklara destek olmak 
 

Mevcut durumda aşırı derecede baskı altındasınız. Muazzam performans sergiliyorsunuz! 

Çocuklarınızla evde ilgileniyor, onlara günlük rutin düzen kazandırıyor, onlar için pişiriyor, 

öğrenmede destekliyorsunuz. 

Şu anda bir çok şey güvensiz görünse de, mümkün olduğunca sakin kalmaya ve çocuklarınıza 

güvenlik sağlamaya çalışıyorsunuz. Korona krizinin beraberinde getirdiği endişelere ek olarak, 

çocuğunuzun öğrenmede ilerlemesi veya okula hazırlanması ile ilgili kişisel kaygılar olabilir. 

Aşağıdaki ipuçları evde etkili bir şekilde beraber zaman geçirmenize yardımcı olabilir. 
 

Çok dilli aileler için ip uçları 

 

Siz eğitimci değilsiniz 
 

Kreş ve eğitimcilerin 
yerini alamaz ve 
almamalısınız,  
ancak aile ortamınızda 
çocuğunuza eşlik 
edebilirsiniz. 

      Güne bir düzenli yapı verin 
 

 Güne bir yapı kazandırmak ve günlük rutini benzer 
şekilde yapılandırmak önemlidir..  

 Sabit uyku ve kalkma zamanlarına, molalara ve 
hareket zamanlarına olduğu gibi yemek zamanlarına 
uyun. 

 Tüm aile – ve özellikle de çocuklar - bu sabit ritmden 
faydalanır. 

 Ritüeller ile benzer davranış. Düzenli yapı ve 
güvenlik verirler. Özellikle küçük çocuklar için günü 
öngörülebilir kılar. Bu rahatlatır ve güvenlik sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim araçlarını kullanın 
 

 Çocuğunuz ile birlikte interneti keşfedin. Burada internete girişin çocuklar için nasıl daha 
mantıkı olabileceği konusunda birlikte bilgi sahibi olabilirsiniz. 

 Ebeveynler ve çocuklar için güvenlik ipuçlarına ek olarak, çocuklar için uygun çok sayıda web 
sitesi önerilmekte. 

 Televizyon evinizde çalışıyorsa, burada düzenli olarak Alman programlarının görülebildiğinden 
veya duyulduğundan emin olun. Radyo veya gerçek zamanlı aktarım hizmetleri (streaming) 
sunumları için de aynı şey geçerlidir. 

 Çocuğunuzun her iki dili de duymasını ve öğrenmesini teşvik edin: İyi bildiğiniz dilde onun 
ilgisini çeken kitaplar okuyun veya anadilinizde çocuğunuzun ilgilendiği bir filmi beraber izleyin. 

 Dijital çok dilli resimli kitap servisi Polylino’yu kullanın. Mesala https://www.polylino.de/unser-
service/mehrsprachigkeit adresinde çok dilde resimli kitap serisini sunmakta. 
veya: https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/bastel-aktionsideen 
 

 
 

 

 

 

https://www.polylino.de/unser-service/mehrsprachigkeit
https://www.polylino.de/unser-service/mehrsprachigkeit
https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/bastel-aktionsideen
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Oyun, öğrenme, etkinlikler - anlamlı 
ve yapılandırılmış 
 

 Gündüz Bakım Merkezi’ndeki 
sabahları gibi, çocuğunuz günlük 
faaliyetlerini eşgüdümlü bir zaman 
diliminde gerçekleştirebilmelidir. 

 Günlük rutini çocuğunuzla 
düşünün ve tartışın, örneğin: 
“Bugün ne giymek istersin, bugün 
ne yiyebiliriz, bugün hangi oyunu 
oynamak isterdin, sana hangi 
kitabı okumalıyım, hangi filmi 
görmek istersin, bugün hangi PC 
oyunu oynamak istersın vs…?  

 Kendi disiplininiz ve ebeveyn 
olarak tutarlılığınız özellikle 
önemlidir. "Çocuklarınızın çok açık 
kurallara, bir yapıya ihtiyacı var." 

 Daha sık ve daha kısa sürelerde 
çalışmak mantıklıdır. Çocukların 
konsantre olma yeteneği sınırlıdır! 

 

Bilgiyi işlemden geçirme ve 
derinleştirme 
 

 Ana dilde çocuğunuzla çok konuşun! 
Konuşma sadece bir ilgi biçimi değil, aynı 
zamanda çocuğunuzun ana dilinizi 
hissetmesini sağlar. Çocuğunuz konuşma 
melodisini tanıyacak ve farklı sesler 
arasında ayrım yapmayı öğrenecektir. 

 Her yerde, mutfakta, banyoda, oturma 
odasında vs. etkinliklerinize konuşarak 
eşlik edin, monologasyon başlangıçta biraz 
alışmayı gerektirse bile. 

 Çocuğunuza ne yaptığınızı açıklayın ve 
mümkün olduğunca faaliyetlerinize dahil 
edin. Çocuğunuz sizi dikkatlice dinleyecek 
ve yakında eylemleriniz ve sözleriniz 
arasında bir bağlantı kuracaktır. 

 Çocuğunuza bilginin işlenmesine yardımcı 
olduğunuz aşamalar ile bu bilginin 
sağlamlaştırıldığı ve tekrarlandığı 
aşamalar arasında geçiş yapın. 
Tekrarlama ve derinleştirilmesine, belirli bir 
öğrenme içeriğinin işlenmesinden daha 
fazla zaman ayırmayı planlayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şüpheniz varsa, günlük bakım merkezini arayın ve uzman personele sorun 

Şüphe durumda, içeriği bizimle (eğitimciler) koordine edin. 

Yazılı bir Almanca diline sahipseniz, lütfen sorularınızı bize e-posta ile gönderin. (Birkaç 

yazım hatası varsa, bu dünyanın sonu değildir. İnan bana. Her talebi ve sizinle her iletişimi 

dört gözle bekliyoruz.) Yazım konusunda emin değilseniz, bizi arayın (Kita – Çocuk gündüz 

Bakım Merkezi’ni). Çocuğunuzun içerikle ilgili soruları varsa, onları formüle etmesini sağlayın 

ve bunu bize iletin. 

 

Literatur: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300, 
Coronavirus/Coronavirus_zehn-Tipps-Lernen/index.html, https://www.hr3.de/themen/trotz-corona-so-kann-ein-tagesablauf-fuer-
kinder-aussehen,tagesablauf-kinder-corona-100.html, https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/familien-in-corona-zeit-
1738334, ZBFS Bavyera Gençlik Büroları işbirliğinde, 
 
 

 

Eğitim dilini korumak ve geliştirmek 
 Kelime dağarcığını ilerletme: her gün yeni bir kelimeyi vurgulayın ve kullanın. 
 Çocuğunuzu her ikinci gün yeni bir kelime (ler) -ve özellikle mutlaka kullanmadığınız 

kelimeler ile beslemek önemlidir. 
 Bunu, örneğin bir resim kitabı, film, bir etkinlik ya da gıda alanından vs. bir şeyler gibi 

kelimeleri çıkararak yapabilirsiniz. 
 Seçtiğiniz kelimeyi ana dilinizde kullanabilir ve çocuğunuza bu kelimenin Almanca 

karşılığını bilip bilmediğini sorabilirsiniz. 
 Artık siz ve çocuğunuz, kelimenin Almanca’da nasıl ses çıkardığı, telefuz edildiği vs. 

gibi bir keşif yolculuğuna çıkabilirsiniz. 
 Telaffuz ve kelime melodisini doğru bir şekilde dinlemek için günlük bakım merkezini 

arayabilir ve eğitimcilere bunun nasıl doğru telaffuz edilebileceğini sorabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300,%20Coronavirus/Coronavirus_zehn-Tipps-Lernen/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300,%20Coronavirus/Coronavirus_zehn-Tipps-Lernen/index.html
https://www.hr3.de/themen/trotz-corona-so-kann-ein-tagesablauf-fuer-kinder-aussehen,tagesablauf-kinder-corona-100.html
https://www.hr3.de/themen/trotz-corona-so-kann-ein-tagesablauf-fuer-kinder-aussehen,tagesablauf-kinder-corona-100.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/familien-in-corona-zeit-1738334
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/familien-in-corona-zeit-1738334
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Ebeveynler için bilgiler: Çok dillilik ile başedebilmek 

 

 
Korona: Çocuklarla evde 

 
 

Çocuğunuza böyle yardım edin 

Okullar, anaokulları ve kreşler korona salgını yüzünden şimdilik kapalıdır. 
Birçok ebeveyn ve eğitimci için, bu çok büyük bir yüktür, çünkü çocuklar evde bütün gün 
bakılmak zorunda. 
Büyükanne ve Büyükbaba da şu anda refaketi üstlenmekte. Sizin için küçük bir organizasyon 
yardımcısı olarak bir zaman planı geliştirdik: tüm aile için Günlük Zamanplanı. 
İlk sayfada bir tasarı bulacaksınız. 
Bu, gününüzü çocuklarınızla nasıl organize edebileceğiniz konusunda öneriler sunuyor. 
Birlikte hangi saatte yemek yenecek? Ne zaman çalışılacak, oyun ve boş zaman hangi 
saatte? 
İkinci sayfada ailenizle birlikte serbest tasarlayabileceğiniz boş bir form bulacaksınız. Burada 
zamanları ve görevleri ve kimin ne yaptığını kayıt ediniz. Kesilen grafiklerle veya kendi 
çizimlerinizle, tüm aile için kendi günlük zaman planınızı tasarlayabilirsiniz. 
Büyük zevk almanızı diliyoruz! 



  Zaman planımız
için:

               >> Buraya soyadınız veya herbirinizin adı yazılabilir<<

  Saat
 Ödevler

Kim?

Saat 7:30 - 8:30 

Beraber kahvaltı.
Zaman planını konuşma.
Herkes bugün ne yapacağını açıklıyor.
İçimizden biri öğleden sonrası için
bir aile oyunu isteğini belirtebilir

Herkes 
beraber

Saat 8:30-11:30 

Okul çocukları öğreniyor.
Baba,anne veya ebeveynler
Home Office’de çalışıyor.
Küçük çocuklar resim yapıyor,
oynuyor, elişi ile uğraşıyor

mümkünse yalnız,
kimseyi

 rahatsız etmeden

MOLA!!! 
 Saat 10:00-10:30 

herkes 
beraber

Mola veriyoruz!
Temiz havanın içeriye girmesini 
sağlıyoruz. Bir fincan kahve ile 
rahatlıyoruz. Ve biraz meyve bize 
tekrar ivme veriyor

Saat 11:30-13:00 

Öğle yemeği hazırlanıyor.
İsteyen yardım edebilir.
Veya “ Yemek hazır, herkes öğle 
yemeğine gelsin!“ denilene kadar
biraz uğraşıyor

Yardımcı 
aranıyor

Saat 13:00-15:30 

Baba,anne veya ebeveynler
Home Office’de çalışmaya 
devam ediyorlar.
Şimdi çocukların serbest saati:
Bir film bakabilir, müzük 
dinleyebilir veya bir kitap 
okuyabilirsiniz

mümkünse yalnız,
kimseyi

 rahatsız etmeden

Saat 15:30-16:30 

Aile Oyunu:
Herkes beraber güzel bir oyun 
oynuyor veya beraber bir kitap
okuyor...Şimdi baba veya anne, 
veya şimdi her ikiside sizin için 
yanınızda

herkes 
beraber

>> Sevgili Ebeveynler, sevgili Anneler, Sevgili Babalar. Burada zaman planı için bazı öneriler 
bulacaksınız. Uygun bir zaman planı tasarlamak için – belki çocuğunuz veya çocuklarınız ile birlikte – 

bu tasarıdan bır çıktı alabilir, kesebilirsiniz  <<

Bavyera Sosyal ve Aile Merkezi – Bavyera Gençlik Bürosu’nca hazırlandı, 
© Bavyera Gençlik Bürosu, Mart 2020. İlustrasyon: Birgit Baude, Münih
www.blja.bayern.de; www.elternbriefe.bayern.de 



  Zaman planımız
için:

                 >> Buraya soyadınız veya herbirinizin adı yazılabilir<<

  Saat
  Ödevler

Wer?
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