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Anaokulu Değerlendirmesi En İyi Başlangıç
Anababalar ve bakıcılar için bir kılavuz

Anaokulu Değerlendirmesi En İyi Başlangıç, Anaokulunun başlangıcında her 
öğrencinin İngilizce okumayazma ve aritmetik becerilerini belirlemesine yardımcı 
olan, eyalet çapında bir değerlendirmedir.

Çocuklar okula çevrelerindeki dünya ve insanlarla 
bağlantıdan gelişen bir dizi okumayazma ve aritmetik 
becerisi, bilgisi ve anlayışı ile başlar. Anaokulu 
Değerlendirmesi En İyi Başlangıç , bir okumayazma ve 
aritmetik bileşeni içerir ve öğretmenlere öğrencinin güçlü 
bireysel yönleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi sağlar.
Değerlendirme, öğretmenleri, öğrencilerin bildikleri üstüne 
inşa edilen öğretim ve öğrenim programlarını geliştirmede 
yardımcı olur. Öğretmenler her öğrenci ile tek tek oturur 
ve ne yapabilecekleri üzerine odaklanır. Çocuğunuzun 
değerlendirme için hazırlanması veya çalışması gerekmez. 
Çocuklar farklı hızla öğrendiklerinden, çocuğunuz tüm 
soruları yanıtlayamazsa, endişelenmeye gerek yoktur.
Değerlendirmeden kısa süre sonra öğretmenler, 
çocuğunuzun değerlendirme sırasında gösterdiği beceri, 
bilgi ve anlamalar hakkında size bilgi vereceklerdir.
Anaokulu Değerlendirmesi En İyi Başlangıç tüm öğrencileri 
kapsar. İngilizce evde konuştuğunuz dil değilse veya 
çocuğunuzun ayarlamalara ihtiyacı olursa, çocuğunuzun 
nasıl desteklenebileceğine ilişkin daha fazla bilgi için okulla 
ilişkiye geçin.

Okuryazarlık değerlendirmesi
Okuryazarlık görevleri öğrencilerin, isimlerini yazıp 
yazamadıklarını, sesleri, harfleri ve alışılmış kelimeleri 
tanıyıp tanımadıklarını ve onlara okunmuş olan kısa bir 
kitap hakkındaki ayrıntıları hatırlayıp hatırlamadıklarını 
tanımlamak üzere tasarlanmıştır.
Okuryazarlık değerlendirmesi sırasında öğretmen 
çocuğunuza şu gibi sorular soracaktır:
 • ‘Şu kelimeleri dinle: map, tap. Uyaklı olan başka bir 

kelime düşünebiliyor musun?’
 • (kısa bir kitap okuduktan sonra) ‘Sana şimdi okuduğum 

hikâyeyi bana anlatabilir misin?’ 
Bu sorular öğretmenlere, çocuğunuzun aynı sesi veren 
kelimeleri tanıyıp tanımadığını ve ona okunan kısa kitaptan 
bilgileri hatırlayıp hatırlamadığını kararlaştırmalarında 
yardımcı olur. Bunlar, çocukların, okullarındaki ilk yılda 
geliştirecekleri önemli okuryazarlık becerileridir.

Aritmetik değerlendirmesi
Aritmetik görevleri başlangıçtaki sayı kavramları ile ilgilidir 
ve bir öğrencinin ne kadar iyi sayabildiğini, hangi sayıları 
tanıyabildiğini, nesneleri sayıp sayamadığını, küçük sayıları 
toplayıp toplayamadığını, çıkarıp çıkaramayacağını ve 
yinelenen modelleri tanıyıp tanıyamadığını belirlemek için 
tasarlanmıştır.
Aritmetik değerlendirmesi sırasında öğretmen 
çocuğunuza şunlar gibi sorular soracaktır:
 • ‘birden itibaren saymaya başla ve ne zaman duracağını 

ben sana söyleyeceğim’
 • ‘bunun hangi rakam olduğunu bana söyleyebilir misin?’ 

(5)
Bu sorular öğretmene, çocuğunuzun rakamları tanıyıp 
tanımadığını ve birden başlayarak sayıp sayamadığını 
kararlaştırmada yardımcı olacaktır. Bunlar, çocukların 
okulun ilk yılında geliştirecekleri önemli aritmetik 
becerileridir.

Anaokulu Değerlendirmesi En İyi Başlangıç hakkında daha fazla bilgi için çocuğunuzun okuluyla ilişkiye geçin. 
Bir tercümana ihtiyacınız varsa, 131 450 numaralı telefondan Telefonla Tercüme Servisi ile ilişkiye geçin. Onlar, okulla 
konuşmanız sırasında yardımcı olması için bir tercüman ayarlayabilir. Bu hizmet için sizden para alınmayacaktır.
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