EBEVEYN BİLGİLENDİRMESİ
Günlük hayatta ve evde dil desteği
MIKA-D’YE ODAKLI
Kısa sürüm

Genel bakış:
Önsöz
1. Gizli nesneli resimler ve resimli hikayeler – Eğlenceli N soruları
2. MIKA-D nedir?
Ek: Gizli nesneli resim ve resimli hikaye

Önsöz
Bu bilgi föyü ile sizlere, çocuklarınızla oyun yoluyla ve eğlenceyle dil desteğini nasıl
sağlayabileceğiniz konusunda önerilerde bulunmak istiyoruz. Çocuklar en iyi oyun ve eğlence
ile öğrenirler! Bu sırada öğrendiklerini de çoğu zaman hiç fark etmezler.

ALTIN KURAL: Eğlenceli olmalı!

Alıştırmalarla ve ders çalışarak birlikte güzel zaman geçirmeyi deneyiniz. Her şeyi bir defada
üst üste öğrenmek yerine zamana yayarak, adım adım gitmeyi deneyiniz. Örneğin N soruları
(bkz. Madde 1) bazen komik bazen de esprili sorular olabilir. Örneğin bir resimli hikaye (bkz.
Madde 1) komik biçimde doğaçlama olarak devam ettirilebilir.
Yaratıcı olun ve kendinize ve çocuğunuza biraz eğlenmeye ve eylemi kolaylaştırmaya izin
verin!

Evde oyun oynarken ve ders çalışırken iyi eğlenceler ve başarılar dileriz!

STARTKLAR Ekibiniz

1. GİZLİ NESNELİ RESİMLER VE RESİMLİ HİKAYELER – Eğlenceli N
soruları
Gizli nesneli resimler, birçok olay barındıran resimlerdir. Bu, çocuklarınızın bu tür resimlerde
keşfedeceği ve anlatacağı çok şey var anlamına gelir.

“Evde” gizli nesneli resim A4
formatında bkz. Son sayfa

Bu sırada konuşmanın da
desteklenmesi için, çocuğa bir kez
ANLATTIRMAK VE
KONUŞTURMAK çok önemlidir.
Bu esnada çocuklarınızı sorular
sorarak destekleyebilirsiniz. Bu
konuda “N SORULARI”, ve “ucu
açık sorular” faydalı olmaktadır. N
sorularıyla, çocuğunuzu daha fazla
anlatmaya davet edersiniz.

“Kapalı sorular” sorulduğunda,
aynı zamanda bunlara
“EVET/Hayır soruları” da
denilmektedir, çocuklar genellikle
sadece “Evet” veya “Hayır”
cevabını verirler.

“N SORULARI”:
KİM, NEREDE, NE, NASIL, NE İLE, NEDEN, NİÇİN, NE ZAMAN, KİME, KİMİ

Dili desteklemek için RESİMLİ HİKAYELER de mükemmel bir seçenektir. Çocuğunuz hikayeyi
doğru sıraya koymayı deneyebilir ve hikayeyi sonradan anlatabilir. Yine bu konuda da

çocuğunuza N sorularıyla yardımcı olabilirsiniz. Bilgi olması açısından size bir resimli hikaye
ekledik.

>> GÜNLÜK HAYAT İÇİN ÖNERİLER
 Gizli nesneli resimleri ve resimli hikayeleri Google’da araştırabilirsiniz, resim araştırırken
mutlaka bir şey bulabilirsiniz.
 Gizli nesneli resimleri kitapçılarda kitap olarak da bulabilirsiniz! Bu sayede gizli nesneli
resimleri hikayelerle kombine edebilirsiniz.
 Günlük hayatımızın her alanında resimler vardır. Gazetele, kitaplar, reklamlar vs. Çocuklar

da bu tür resimleri tarif edebilirler.

2. MIKA-D NEDİR?
MIKA-D, „Messinstrument zur Kompetenzanalyse Deutsch“ -“Almanca yetkinlik analizi için
bir ölçüm enstrümanı”dır. Birden fazla dil öğrenerek büyüyen çocukların okula giriş için
gerekli hallerde katılmak zorunda oldukları bir testtir.








Testin amacı: Çocuğum dersi Almanca takip edebilir mi?
Test süresi 20 - 30 dakika sürmektedir.
Sonuca göre çocuğun okula „ordentliche*r Schüler*in“ (”olağan öğrenci”) olarak
mı yoksa „außerordentliche*r Schüler*in“ (“sıradışı öğrenci”) olarak mı
alınacağına karar verilir.
“olağanüstü öğrenciler” bir Deutschförderkurs (Almanca dil desteği kursuna)
veya Deutschförderklasse (Almanca dil desteği sınıfına) alınır. Bir çocuk “sıradışı”
olarak sınıflandırılırsa, sömestri sonunda tekrar teste sokulmak zorundadır.
Bir çocuk en fazla 2 yıl “sıradışı” olarak sınıflandırılabilir.

MIKA-D testi nasıl bir testtir? Çocuğum neyle karşılacaktır?
MIKA-D kapsamında çocuklara gizli nesneli resim ile ilgili N soruları sorulmaktadır. Çocuğunuz
gizli nesneli resimleri ve N sorularını zaten biliyorsa, MIKA-D’nın nelerini içerdiğini de bilir.
MIKA-D’de resimli hikayeler de kullanılmaktadır. Çocuklar bu resimleri tarif edecekler ve
bunlarla ilgili olaylar anlatacaklardır. Bunun denemesini de evde yapabilirsiniz.

MIKA-D her ne kadar bir test niteliğine sahip olsa bile, korkmayınız!
Çocuğunuz uzun süre test başında oturmak ve bazı şeyleri ezberlemek
zorunda değildir. Çocuğunuz bazı şeyleri zaten çoktan biliyordur ve diğer olayları da
siz ayrıca eğlenceli şekilde tekrar ettirip, onun ders çalışmasını sağlayabilirsiniz.

DİĞER BİLGİLER
„Sprachförderung zu Hause mit Fokus auf MIKA-D“
adlı güncel broşürümüzü ücretsiz olarak aşağıdaki
internet sayfamızdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz:
www.verein-startklar.at
Daha fazla dil desteği önerisi ve materyal için
bloğumuzu ziyaret ediniz:
www.sprichundspielmitmir.at

MIKA-D ve dil desteği ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz:
https://www.bifie.at/mika-d/
https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2019/02/MIKA-D_Linguistische_Grundlagen.pdf
Ekte bulunan gizli nesneli resim, ÖIF’nin
“Deutsch lernen mit Katze Mitzi“ isimli
erken dil desteğine ait materyal paketinin
bir parçasıdır. Büyük formatta temin
edilebilir.
“Evde” gizli nesneli resim
©Martin Krammer
Yayıncı: Österreichischer Integrationsfonds
Buradan temin edilebilir:
www.integrationsfonds.at/webshop
Diğer materyalleri buradan bulabilirsiniz:
www.sprachportal.at

