Nyckelförskola
Dil, İsveç toplumunu açan anahtardır

NYCKELFÖRSKOLA

Tellusbarn, İsveççe’nin
temellerini atıyor
Dil, çocuğun iletişim, düşünme ve öğrenme için birincil aracıdır. Tellusbarn’ın üç
odak alanından birinin dil olmasının nedeni
budur.
Tellusbarn’ın anaokullarındaki birçok çocuğun İsveççe dışında ikinci bir ana dili
var. Çocuklara İsveççe dilinde iyi bir temel
sağlamak ve metotlarımızı sürekli olarak
geliştirmek için çalışıyoruz. Böylece çocuk-

lar, İsveç toplumuna dahil olmanın en önemli
anahtarlarından birini elde etmiş olur. Ayrıca,
İsveç geleneği ve kültürü hakkındaki birikimleri de artar.

Eğitimciler, çocukların dil
becerilerini güçlendiriyor
Mevcut ve aktif eğitimciler, okul öncesi
dönemde dil öğretiminin anahtarıdır. Okul

öncesi eğitimde, günlük hayatta yaşananları
kelimelere döker ve bilinçli olarak zengin
bir dil kullanırız. Konuşma, etkileşim, yüksek
sesle okuma ve dil oyunları yoluyla çocukların dil gelişimini teşvik ediyoruz. Ayrıca,
çocukların bireysel dil gelişimlerinde, yaşlarına uygun resimli görsel desteği ve çizim
desteği kullanıyoruz. Çocukların dil gelişimini, bildiği tüm dillerde güçlendirmek için
ailesiyle birlikte çalışıyoruz.
Dil becerileri genişledikçe, çocukların dünyası da daha büyük ve daha anlaşılır hale gelir.

Dil sevgisi, okuma ve şarkı söyleme
Anaokullarımızda kitaplar, masallar, tekerlemeler ve kafiyeler içeren açık ve gelişmiş bir
dil kullanılmaktadır.
Çocukların dil gelişimini güçlendirmek
için Dialogic Book Reading, DBR gibi farklı
yöntemlerle çalışıyoruz. Kitap okumak ve
kitaplar hakkında tartışabilmek için yapılandırılmış, kanıtlanmış bir yöntem kullanıyoruz. Eğitimciler, çocukların pasif dinleyiciler
olmaktansa, diyalog içinde aktif olmalarını
sağlayan kitap konuşmalarına öncülük ediyor.
Tellusbarn, okul öncesi dönemde dil gelişimi ve edebiyatı ile çalışmak için piyasanın
en iyi resimli kitap grubu olan Polyglutt ile
işbirliği yapıyor. Polyglutt’un hem İsveççe
hem de 60 dilde 2.800’den fazla kitabı bulunuyor. Bununla birlikte anaokulları, büyük ve
dijital bir kütüphaneye de erişebiliyor.

Özellikle dil odaklı altı
anaokulumuz var
Ücretsiz
Ücretsiz

RINKEBY
Torget Anaokulu, Rinkeby’deki meydanın
ortasında, geniş ve aydınlık bir bölgede
yer almaktadır. Anaokulunun kendi çiftliği
bulunuyor ve kütüphanelere, parklara ve
erişim imkanlarına yakın bir yerde yer alıyor.
Anaokulunun büyük stüdyosunda, çocuklarla
farklı yaratıcı etkinlikler hazırlayan bir sanat
öğretmeni de bulunuyor. Torget Anaokulu’nda, yiyeceklerin okul tarafından hazırlandığı
kendi mutfağı da bulunuyor. Veliler bu anaokulunda herhangi bir ebeveyn ücreti ödemez.

TORGET ANAOKULU
Rinkebytorget 8, 163 73 Spånga
Müdür: Linda Gröndal
linda.grondal@tellusbarn.se
Telefon: 070-445 54 24
www.tellusbarn.se/torget

HUSBY
Husby’nin merkezinde yer alan okul öncesi
Paletten Anaokulu , aydınlık bir konumda ve
kendi muhteşem çiftliğine sahip. Anaokulu
hem kütüphanelere hem de keşfetmek ve
oynamak için iyi fırsatlara sahip olan geniş
yeşil alanlara yakın bir konumdadır. Paletten
Anaokulu’nun çocuklarla birlikte yaratıcı
etkinlikler yapan kendi sanat öğretmeni var.
Veliler bu anaokulunda herhangi bir ebeveyn
ücreti ödemez.

PALETTEN ANAOKULU
Edvard Griegsgången 14, 164 32 Kista
Müdür: Jurate Wetterberg
jurate.wetterberg@tellusbarn.se
Telefon: 070-445 54 10
www.tellusbarn.se/paletten

MÄRSTA
Solen Anaokulu, Märsta’nın merkezinde, çeşitli parklara ve yeşil alanlara yakın geniş ve
aydınlık bir bölgede yer alıyor. Anaokulu, çocukların oyun oynaması ve keşif yapması için
bol miktarda alana sahip bir çiftliğe sahip.

SOLEN ANAOKULU
Tingvallavägen 9 J-K, 195 31 Märsta
Müdür: Jurate Wetterberg
jurate.wetterberg@tellusbarn.se
Telefon: 070-445 54 10

www.tellusbarn.se/solen

SKÄRHOLMEN
Backen Anaokulu, Vårberg’deki Storholmsbackarna’nın yukarısında yer alıyor. Anaokulu, çocukların keşif ve oyun için bolca
alan bulabileceği bölgede yer alıyor. Ayrıca
birçok doğal özelliklere sahip kendi çiftliğine
sahip. Her bölümde yaratıcı etkinlikler için iyi
fırsatlar ve eğitimcilerin çok dilli çocuklarla
tanışma alışkanlığına sahip oldukları zengin
bir dil ortamı vardır.

BACKEN ANAOKULU
Storholmsbackarna 34, 127 43 Skärholmen
Müdür: Bahar Neufeld
bahar.neufeld@tellusbarn.se
Telefon: 070-760 20 79
www.tellusbarn.se/backen

SOLLENTUNA
Sollentuna’da yer alan Framtiden Anaokulu,
çocukların oyun oynaması ve keşif yapması
için bol miktarda alana sahip parklara ve yeşil alanlara yakın bir konumda yer almaktadır. Anaokulunun kendi çiftliği ve çocuklara
çeşitli yaratıcı aktiviteler sunan bir stüdyosu
bulunuyor.

FRAMTIDEN ANAOKULU
Tingsvägen 27, 191 60 Sollentuna
Müdür: Karin Bergwall
karin.bergwall@tellusbarn.se
Telefon: 070-090 51 59
www.tellusbarn.se/framtiden

UPPSALA – GOTTSUNDA
Tulpanen Anaokulu, Gottsunda’nın merkezinde, çeşitli parklara ve yeşil alanlara yakın bir
konumda yer almaktadır. Anaokulunun, çocukların oyun oynaması ve keşif yapması için
bol miktarda alana sahip, kendine ait büyük
bir çiftliği bulunuyor. Tulpanen Anaokulu’nda
çocuklara çeşitli yaratıcı aktiviteler sunan bir
stüdyo bulunmaktadır. Anaokulu, eğitimcilerin çok dilli çocuklarla tanışma konusunda
büyük bir alışkanlığa sahip oldukları zengin
bir dil ortamına sahiptir.

TULPANEN ANAOKULU
Blomdahls väg 9, 756 49 Uppsala
Müdür: Carmen Negrete
carmen.negrete@tellusbarn.se
Telefon: 070-760 99 81
www.tellusbarn.se/tulpanen

Hayata iyi bir başlangıç
Okul öncesi, yaşam boyu öğrenmenin temelini oluşturur ve bireysel koşullar ne olursa
olsun, katılan tüm çocuklar için eğlenceli,
güvenli ve eğitici olmalıdır. Anaokullarımızda genel eğitim verilir. Eğitimimiz, temelde
oyunlardan oluşuyor ve çocukların ilgi alanlarına ve deneyimlerine dayanıyor.
Tellusbarn’da çocuğunuza hayata mümkün
olan en iyi başlangıcı verme konusunda çok
istekliyiz! Geleceğin dünya vatandaşlarına
ilham veriyor ve onları geliştiriyoruz. Bunu
başarmak için dil, yaratılış ve sağlığa daha
fazla odaklanıyoruz.

Dil
Bilinçli dil geliştirme çalışmalarıyla çocukların dil becerilerini güçlendirmeye çalışıyoruz.
Eğitim dili İsveççe ancak anaokullarımızın
birçoğunda eğitimi İngilizce ve İspanyolca
ile destekliyoruz. Çocukların anadilinin de
kurumumuzda yeri vardır. Sonuç olarak, bu
çocukların dil duygusunu güçlendirir.

Yaratıcılık
Konuşulan dil, çocukların dünyayla tanışma
araçlarından sadece biridir. Tellusbarn’da,
genellikle yaratıcılık olarak adlandırılan müzikal ve görsel dili de geliştiriyoruz. Yaratıcılık zevkli olmalı ve özgüvenin artmasına,
motor becerilerin gelişmesine ve hem hayal
gücünün hem de merakın gelişmesine katkıda bulunmalıdır.

Sağlık
Çocukların hem iç hem de dış mekanlarda
çok yönlü, sağlıklı bir diyete ve günlük harekete ihtiyaçları vardır. Çocukların kendilerini
bugün iyi hissetmeleri için olduğu kadar,
gelecekte sağlıklı yaşam alışkanlıklarının
temelini atmak için de çaba sarf ediyoruz.
Tellusbarn Anaokulu’nun kendi şirketi olan
Tellusfood sayesinde, anaokullarımızda
kendi yemeklerimizi kendimiz pişiriyoruz.
Bunun için altı mutfağa sahibiz, yemeklerimizi büyük oranda organik ve yerel olarak
yetiştirilen malzemelerle hazırlıyoruz.

Tellusbarn, Tellus grubunun bir parçasıdır
ve 2007 yılında Rinkeby’de bir anaokulu ile
başlamıştır. Bugün Tellusbarn, Stockholm
İlçesi ve Uppsala İlçesi’nde yaklaşık 1.800
eğitim yeri ile 26 anaokulu işletmektedir.

Hakkımızda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
www.tellusbarn.se
info@tellusbarn.se

