
 

 

WHAT IS 4 YEAR OLD KINDERGARTEN/ PRESCHOOL? 

 

 

Kreş, 4 yaşındaki çocuklar için, Eğitim 

konusunda diplomalı bir öğretmen tarafından 

sağlanan bir Eğitim Programıdır. Bazen Okul 

Öncesi Eğitim olarak da adlandırılmaktadır. 

Çocuklar Okula başlamadan önceki yılda bu 

programa katılmak için 30 Nisan itibariyle 4 

yaşına girmiş olmalıdır. 
 

Kreş dersleri, okul dönemleri esnasında 

toplamda haftada 15 saat olmak üzere değişik 

günlerde ve saatlerde verilir. 
 

Her dönem için ödeme yapılır ve ödemeler her 

hizmette farklılık gösterebilir. Hizmet, sağlık 

bakım kartına (health care card) ve/veya belirli 

vizelere sahipseniz ücretsizdir. 
 

Kreşte ne olur? 

Kreş Öğretmeni çocukların ihtiyaçları ve ilgi 

alanlarına göre bir Eğitim programı sağlar. Bu, 

çocuklara öğrenme isteklerini geliştirme, dili 

keşfetme, deney yapma ve sosyalleşme 

konularında yardımcı olan çeşitli olanaklar verir. 
 

Kreşte çocuklar karar verme ve kendileri için bir 

şeyler yapma konularında bağımsızlık kazanır. 

Bu onların kararlar vermeyi ve sorumlu olmayı 

öğrenmelerine yardımcı olur. 
 

Çocuklar, blokları kullanarak bir şeyler inşa 

ederek, bulmacalar çözerek ve oyunlar 

oynayarak sayıları ve sayı kavramlarını öğrenir. 
 

Kreşte çocuklar ve ebeveynler arasında 

arkadaşlıklar kurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kreşte çocuklar grup aktivitelerinin yanı sıra 

bireysel aktiviteler de yaparlar. Paylaşmak ve 

bir şeyleri birlikte yapmanın yanı sıra, 

bağımsız olarak nasıl çalışacaklarını 

öğrenirler. 
 

Her kültürden çocuklar ve ailelerine 

kapılarımız açıktır. 
 

Çocuklar konuşarak, dinleyerek, şarkı 

söyleyerek, okuyarak ve hikayeler anlatarak 

dili öğrenir. 
 

Çocuklar Kreşte yemek için evden 

atıştırmalıklar ve öğle yemeği getirir. Sağlıklı 

beslenmeyi ve beslenme kutularını, kaplarını 

ve örtülerini nasıl kullanacaklarını öğrenir. Bu 

sürelerde esnasında gözlem yapar, 

sosyalleşmeyi öğrenir ve iletişim kurarlar. 

 

TRUKISH  
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WHAT IS 4 YEAR OLD KINDERGARTEN/ PRESCHOOL? 

 

 

 

Kreşte iç ve dış mekan etkinlikleri yapılır. Aktif zamanlar ve 

sessiz geçirilen zamanlar olur. Çocuklar eğlenir ve bu sayede 

öğrenir. 
 

 

Kreşin faydaları nelerdir? 

Çocuklar okulda daha iyi yetişir. Grup içinde olmayı öğrenir, 

arkadaşlar edinir, kendilerini emin bir şekilde ifade etmeyi 

öğrenir ve evleri dışında ortamlarda rahat olmayı öğrenirler. 
 

 

Çocukların okula gitmeden önce neleri öğrenmesi 

gerekir? 

- Yetişkinlerden yardım isterken rahat ve kendilerine 

güvenli olmayı  

- kendileri için bir şeyler yapabilmeyi  

- gün içindeki değişik rutinleri öğrenmek ve anlamayı  

- diğerlerini kabul etmeyi ve farklılıkların normal 

olduğunu öğrenmeyi  

- oturup etkinlikler ve işlere odaklanmayı  

- yeni şeyler denemek konusunda kendilerini iyi 

hissetmeyi  

- yaratıcı olmak ve fikirlerini takip etmek konusunda 

kendilerini iyi hissetmeyi  
 

Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim? 

Kayıt formları ana okullarından edinilebilir. 

Daha fazla bilgi için lütfen 9240 2271 numaralı telefondan 

Moreland Belediyesini arayın. Gerekiyorsa bir tercüman 

ayarlayabiliriz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


