
Değerli Veliler,
okula başladığı zaman çocuğunuz yeni heyecan verici bilim dünyalarıyla karşılaşır ve günlük hayatta daha fazla soru sormaya 
başlar. Uygun medya sunumları çocuğa uygun bilgiler sunar ve eğlencelidir. Önemli olan sizin onun için açık kurallar belirle-
menizdir. Eğer bunlara mantıklı gerekçeler sunarsanız buna uymak da o oranda kolaylaşır.
Taslakları burada bulabilirsiniz: www.mediennutzungsvertrag.de.

TV & Film
Altı yaşındakiler için televizyon izlemek tabii ki eğlencelidir. Ancak bu esnada 
sizin onu duyacağınız uzaklıkta bulunmanız ve devamlı yanında durmamanız 
yeterli olacaktır. Çocuğunuza TV içeriklerini „gerçek dünya“dan ve de programın 
dışındaki reklamları birbirinden ayırt etmesi konusunda yardımcı olunuz.
FSK ve FSF‘nin yaşa göre izinleri size tv programının uygun olup olmadığı konusun-
da karar vermeniz konusunda yardımcı olacaktır. Artık 6 yaş ve üzeri filmler de söz 
konusu olacaktır.

TV önerileri: www.flimmo.de , Film önerileri: www.kinderfilmwelt.de 

İnternet
Çoğu çocuk ilk ve ilerleyen bilgisayar deneyimleri Kazanmak ister iyisi sizinle birlikte. İnternet‘te çocuklara uygun ve 
intutitiv yapılı, reklamsız ve öğrenmeye etkisi olan sunumları araştırınız.  Daha fazla bilgi için bkz. www.schau-hin.info/
empfehlungen. Sohbet etmek için henüz erken.

1. Çocuklara eşlik etme: Özellikle de başlangıçta en iyisi sörf ve oyun esnasında sizin de çocuğunuzun yanında 
bulunmanız. Bu esnada içerikleri ve fonksiyonları açıklayınız, çocuğunuzla birlikte www.internet-abc.de say-
fasında İnternet ABC kısmında bir sörf belgesi hazırlayınız ve sörf kurallarını siz kararlaştırınız: 
www.surfen-ohne-risiko.net/netzregeln.

2. Zamanı sınırlama: Kapatmak için açık kurallar koymak faydalıdır. Ekran başında her gün toplamda yarım saat 
geçirmek yeterli olacaktır.

3. Sörf alanını güvenli olarak belirleme: En iyisi velilerin çocuklarıyla birlikte özel bir bilgisayar erişimi düzenle-
mesi ve tarayıcıda çocuklara uygun bir başlangıç sayfasını ve diğer en sevilen sayfaları favoriler olarak belirleme-
sidir. Güvenlik ayarları ve gençliği koruma programları çocuğunuz için riski azaltmaktadır: www.schau-hin.info/
sicherheit. Ayrıca reklam engelleyicileri yüklenmeli ve çocuklar reklam ve masraf oluşumu hakkında bilgilendiril-
melidir.

YAŞ
6

İyi çocuk sayfaları: www.meine-startseite.de, www.klick-tipps.net, www.seitenstark.de, www.fragfinn.de 

AILE MEDYA MEKTUBU
ÇOCUĞUN MEDYA ILE DAHA IYI GELIŞMESI
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Oyunlar
Yaşa uygun oyunlar tabletler, bilgisayar ve konsollar için mevcuttur. USK 0 ve USK 6 etiketleri size uygun oyunu seç-
menize yardımcı olur. Oyun oynarken çocuğunuza eşlik ediniz ve onu bu esnada gözlemleyiniz. Çok heyecanlandırır-
sa uygun bir noktada oyunu sonlandırınız. Çevrimiçi oyunların kayıt işlemi velilerin yapması gereken bir işlemdir. 
Bu esnada veri güvenliğine ve masraflara ve ayrıca sohbetlerin kapalı olmasına dikkat ediniz.

İyi App‘ler (uygulamalar): www.app-tipps.net, www.datenbank-apps-fuer-kinder.de   

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

SCHAU HIN! ist eine Initiative von

Mobil cihazlar
İsterseniz çocuğunuz sizinle birlikte uygulamalar keşfedebilir. Ço-
cuklar için uygun uygulamalar kolay kullanılabilir, hızlı ve yanıp 
sönen animasyonlar ile zorlayıcı değildir, şiddet veya uygunsuz 
içerikler içermezler. Bunlar reklamdan, link bağlantıların-
dan veya uygulama içi satışlardan mümkün olduğu kadar 
arındırılmıştır. Güvenlik ayarlarını etkinleştirip gençlik koruma 
uygulamasını yükleyiniz, böylece mobil cihazınız çocuğunuz 
için güvenli hale gelir. Kesin bilgiler için bkz.  
www.schau-hin.info/sicherheit.

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

SCHAU HIN! bir girişimidir


