
Değerli Veliler,
medyalarla ilgilenmek çok erken yaşta başlamamalıdır Ama anne ve babalar ve kardeşler tabletler vs. kullanıyorsa bu tabii ki 
ilgiyi uyandırır. Burada medya dünyasıyla ilgili ilk deneyimler için değerli öneriler bulabilirsiniz.

TV & Film
Küçük çocuklar televizyonun renkli görüntülerinden adeta büyülenmektedir. Başlangıçta 
olayı anlamayı öğrenmek zorundalar. En iyisi sizin ona bu konuda yardımcı olmanız. Uzak-
tan kumanda çocuğun ellerine verilmemelidir ve televizyon çocuğun odasında bulunma-
malıdır. Reklamsız sunumlar daha uygundur, çünkü çocuklar reklamı programın diğer 
kısmından zor ayırt edebilmektedir. Çocuklar televizyon konusunda da anne ve babalarını 
örnek alır. Bunun için de çocuğunuzun odada bulunduğu süre içerisinde televizyonun ne 
sıklıkta ve ne kadar süreyle açık durduğuna dikkat ediniz.

1. Birlikte televizyon izlemek: Çocuk programından çocuğunuzla birlikte seçim yapınız ve programın uygun 
olup olmadığına bakınız. Programların basit, olumlu, çok uzun olmaması, çok hızlı veya çok heyecanlı olma-
ması önemlidir. FSK‘dan yaş izinleri ve FSF‘den programlar hakkında bilgi edininiz. Bu kurallar medyatekler ve 
ağdaki portallar için de geçerlidir.

2. Zamanı sınırlama: Ekranın başında her gün 30 dakika geçirmek yeterlidir. Bu kural diğer medyalar için de 
geçerlidir. Programın akışını söylettirmeyiniz, programları kaydetmek, çevrimiçi ya da DVD‘den izlemek daha 
makuldur, o zaman siz de zaman bakımından esneklik kazanırsınız.

3. Bilinçli işleme: Çocuğunuzla olanlar hakkında konuşunuz. Görüntüler akabinde oyunla da işlenebilir. Buna 
zaman kalması için de yatmadan önce televizyon izlettirilmemelidir. Çünkü o zaman program çocuklar için 
çoğu zaman uygun olmamaktadır.

TV önerileri: www.flimmo.de 

Mobil cihazlar
İsterseniz çocuğunuz sizinle birlikte çocuk uygulamalarını de-
neyebilir. Yaşa uygun uygulamalar seçiniz, çünkü gürültülü ve 
çok hızlı uygulamalar çocuğunuzu zorlayabilir. Bunlar reklam, 
link bağlantıları ve masraf içermemelidir ve öğrenmeye ve oyun 
oynamaya davet etmelidir. Örneğin sembollerle basit kullanım 
şekli önemlidir. Uygulama mağazalarındaki çocuk alanları ilk 
yönlendirme ortamları olarak faydalıdır. Diğer öneriler tavsiye 
sayfalarında: www.schau-hin.info/empfehlungen
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İyi App‘ler (uygulamalar): www.app-tipps.net, www.datenbank-apps-fuer-kinder.de   



Oyunlar
Çocuklar basit, kullanışlı oyuncak bilgisayarlar, mobil oyun konsolları veya tablet bilgisayarlar ile oyun dünyasına 
dalabilir. Ekranın ve içeriklerin yaşa uygun büyüklükte olmasına ve cihazların güvenli düzenlenmiş olmasına dikkat 
ediniz. Özellikle de çocukların İnternet‘e girmemesi için. Oyun oynarken çocuğunuza eşlik ediniz ve onu bu esnada 
gözlemleyiniz. Fazla heyecan yarattığı noktada uygun bir yerinde oyunu sonlandırınız. Dijital oyuncaklar örneğin 
uygulamalar ile yönlendirilebilen bebekler henüz bu yaş için uygun değildir.

İnternet
Çocuğunuz bilgisayara ilgi duymaya başlarsa, onunla birlikte ara sıra onun 

yaşına uygun olan ve henüz okuma yazma bilgisi gerektirmeyen sayfalar-
da sörf yapabilirsiniz.

İyi sayfalar: www.klick-tipps.net/surfanfaenger

SCHAU HIN! ist eine Initiative von

Oyunlarla ilgili bilgiler: www.schau-hin.info/spielesuche

Diğer öneri ve bilgiler için bkz. www.schau-hin.info

SCHAU HIN! bir girişimidir


