Okuldo cocuk ne ôërenir

...

Uzun sûreli çolrgmoyr.

Evde cocuôa
rmcr olobilecek
bozr etkinlikler sunlordrr ...
Yqnlrz bogrmo konsantrqsion oyunlcrr
oynuyorum, qilem ve orkodoglarrmlo
birlikte : pôzrl, boncuk dizme, bir hikoye
okumok gibi, vs.

Hergeyi srroylo ycptyorum
Uygun ve iyi gartlcrdo çohgobilmeyi.

:

Yemek yedilim zomon oyun oynomtyorum.
Oynod rf m zomondq y emek yemiyorum.
r

Drgorr çrkmok için hozrrlondrfrmdo oyun
oynomryorum, vs.

.

Bir faliyetiyoporken sonunc kodqr
sûrdûrebi lmek için cesareflendiri iyorum:
bagko bir qktiviteye boglomodon ônce
etrqfrmr topluyorum.
o çoba sorfetmek için
I

fgini sonuno kodor sûrdùrme sorumlululuno
sohip olobilmeyi.

cesor et lend i r i I iyo ru m

fgini tek

bagrna yopobilmeyi.

Ufak tef ek ev iglerini yopma gôrevine
sohibim (sofroyr hozrrlomok / kaldrrmok ve
bulogrirn bir krsmrno yordrmcr olmok gibi,
vs.)

fginde vede is a?aç-geteçlerinde duzenli,

tertipli olobilmeyi.

Banq

tuTmq sorumlu luiunq sohibim.

.
Okul orcç ve gereçlerini( malzemelerini)
korumoyr.

Anlamodrfr durumlordo yardrm isfemeyi.

qit olon kûçûk olonrn lemiz ve dtzenli

Kendi oyuncoklorrmr vede bogkolorrnrn
oyuncoklorrnr kul lqnrrken 6zen

gôsteriyorum
. Yeti$kinlerinde egyolorr kullqnrrken ôzen
gôsterd iklerini qôrûyorum
. Bir$eyler yollundo gitmediiinde soru
sormqm için tegvik ediliyorum
. Anne ve bobomr kendi kendilerine çôzûrn
qrqrken vede bogkolorrndon yordrm
st erlerken gôrûyoru m.
Kendi igimi kendim yopmom için
cesaretlendiriliyorum ve benim yerime ne
annem/babom nede kqrdes lerim yopryorlor.
o Aynr sqqtlerde uyuyor vede ogoir yukorr
oynr soatle r de y emek yiyorum.
. Bizim bozr ohgkonlrklqrrmrz vor (ôrnelin,
uykudon ônce hikqye okumak...)
i

Yrkonabilmeyi,
Ûstùnù def istirmebi lmeyi,
Ayokkobrlorrnr tek bogrna bqàhyobilmeyi.

Etkinlik zqmonr ycdo sùresine uyum
soflomoyr.

1

o

fh$hr

. Tqrif lere uyorak
.

Motemotik ve dijer oyunlordo stroteji
geligtirebilmeyi.

.

yemek yqpryorum
(malzemeleri ôlçriyorum, vs.).
yop bozlorlq (lego) oynuyorum vs.
Hiçbir$eylerle ulrogmomok içinde
zqmqnrm vor (bôylece yorotrcr hirmr

geligtiriyorum)

. Bir yeti$kinin gôzetimi
Diier ôfrencilerle igbirliii
içerisinde

.

ve uyum

çol rgcbi lmeyi.

.

olmodondo bagko
çocuklorlo oynoyobi I iyorum
Komsulqnmo ve dijer çocukloro ufok
yordrmlordo bulunmok için
cessr etlend i r i I iyoru m.
Sonuco boilr kolrnmodon, ôfrendiklerim
için cesoretlendiriliyorum ve tqkdir

ediliyorum, yonr loroktq olso ilerliyorum.
o Annem ve bobom bono kendilerinin de
her zomqn hergeyi bogoromodr klorrnr
sôy[iyorlor

Bir oyundc koybedebi lmeyi, yonr lobi lmeyi
vede herzomqn bogorr I r oluncmtyocofrnr.

.

. Evde, hergeye,hemen,

sohip
o lomryocolr mr vede beklemem ger ektijini
ôireniyorum.
Yqpqco5rm hqftqlrk oktiviteler için,
resimleri ve simgeleri olqn bir tqkvirn
kullonryorum.

Sobrrlr olobilmeyi,
srrqsrnr beklemeyi.

.

Difer iijrencilere sayg gôst ermeyi,

. Ailece, sofrodq herkez birbirine geçirmig

sôz qldrklqrrnda
yonrldrklorrndo
vede fqrklr olduklorrndo

.

oldulu gûnûnden bqhseder ve dinler.
Moholledeki vede mohqlle drgrndokl
çocuklorlo oynomosrnr seviyorum

Korgr lrk beklemeden

lrirndo ôdûlendirme olmosodo çobo
sorfetmeyi.
Kargr

yordrm etmekt en

mutluluk duyuyorum.
Yopmom gereken ve yopmomam gereken

Kuralloro uymadrir zqman cezayt
kobullenmesini.

çeyler için, yetigkinlerin koymug olduklqrr
bel irli srnrrlorr cnlryorum.

Bogka ?

Bogko ?
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