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JeKits nedir? 

Sevgili Ebeveynler,

JeKits programına hoş geldiniz! Çocuğunuz, “JeKits – Her Çocuğa Enstrüman, Dans, Şarkı” 
programının uygulandığı bir ilkokula devam etmektedir.
JeKits, bir kültürel eğitim programıdır. Çocuk ilkokulu bitirene kadar sürer. JeKits üç ana 
odaktan oluşur: enstrüman, dans ya da şarkı. Her ilkokul, bu üç ana odaktan birini sunar.  
JeKits, ilkokulda çocuğunuzun okul günü süresince uygulanır. JeKits dersinde sınıftaki tüm 
çocuklara müzik ve dansın temelleri aktarılır.
Sınıf arkadaşlarıyla birlikte bir enstrüman, dans ya da şarkı üzerine ilk derslerini alırlar.

JeKits nasıl uygulanır? 

İlk JeKits yılı
İlk JeKits yılında (JeKits 1) bütün sınıf haftada bir saatlik ders alır. 
JeKits, çocuğunuzun ders programının bir parçasıdır. Müzik okulu öğretmenleri, ilkokul 
öğretmeniyle birlikte JeKits programını uygulamak için ilkokula gelirler.
Çocuğunuz, JeKits programına otomatik olarak ve ücretsiz katılır.

İkinci JeKits yılından itibaren
Çocuğunuz JeKits'e devam edip etmeyeceğine kendi karar verir. Bu nedenle çocuğunuzun 
JeKits 2'den itibaren devamlı kayıt olması gerekir. JeKits dersi ilkokulda verilmeye devam 
eder, ama artık müzik okulunun dersi olarak sunulur.
Çocuğunuzun JeKits dersinin okul günü süresince tam olarak ne zaman gerçekleşeceği 
sizinle paylaşılır.
Çocuğunuz, müzik okulu öğretmeninden haftada iki saat JeKits dersi alır.
JeKits programına katılım gönüllüdür ve aylık bir ücret karşılığında mümkündür.

Çocuğumu JeKits programına nasıl kaydettiririm?

JeKits 1 için kayıt olmaya gerek yoktur. Çocuğunuz JeKits programına otomatik olarak 
katılır.

JeKits 2'den itibaren kayıt gereklidir. JeKits 1 sona erdiğinde imzalamanız için bir kayıt formu
alırsınız. Bu kayıt formu ilkokula teslim edilmelidir. Çocuğunuz JeKits dersine ancak bu 
şekilde kayıt olabilir. 
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JeKits programının ücreti nedir? 

İlk JeKits yılında katılım ücretsizdir.
İkinci JeKits yılından itibaren katılım ücreti ayda en fazla 26 Euro'dur.
Çocuğunuzun sınıf öğretmeni, okuldaki JeKits maliyeti hakkında size bilgi verebilir.    

Aşağıdaki devlet yardımlarından birini alıyorsanız ücret ödemenize gerek yoktur:

İşsizlik maaşı II 
Sosyal yardım (ya da benzeri sosyal destekler) 
Kira yardımı 
Çocuk yardımı 
Eğitim yardımı 
İlticaya Başvuranlara Yardım Kanunu uyarınca verilen yardımlar   

Yukarıdaki durumları kanıtlayıcı belgeler kayıt formu ile birlikte sunulmalıdır, aksi takdirde 
çocuğunuz ücretten muaf tutulamaz.
Kardeşler için ücretin sadece yarısı ödenir: Programda kardeş çocukların bulunması 
durumda, ayda sadece 13 avro ödeme yapılması gerekir.
Çocuğunuzun sınıf öğretmeni, sorularınız olması halinde size memnuniyetle yardımcı 
olacaktır.  

Çocuğum “Enstrüman” ana odağında ne öğrenir?

İlk JeKits yılı
Çocuğunuz, ilk müzikal deneyimlerini grup halinde ve eğlenceli bir şekilde yaşar. Çocuklar, 
enstrümanlar ve gündelik nesnelerle birlikte şarkı söyler, dans eder ve müzik yaparlar.
Böylelikle müzikal temelleri öğrenir ve kendi müziklerini keşfederler. Okula bağlı olarak, farklı 
müzik türleriyle ve gitar, keman veya trompet gibi enstrümanlarla tanışırlar. 

İkinci JeKits yılından itibaren
Çocuğunuz, kendi seçeceği müzik enstrümanı üzerine ders alır. Burada özel olan, tüm 
çocukların çeşitli müzik aletleriyle JeKits Orkestrası’nda birlikte çalmalarıdır.
Buna ek olarak, çocuğunuz enstrüman üzerine küçük bir grupla birlikte ders alır.
Küçük şarkılar öğrenir ve ilk parçalarını keşfeder.  

Eğitim yılının sonunda ebeveynler, akrabalar ve arkadaşlar için bir performans gerçekleştirilir.

Çocuğum müzik enstrümanını nereden alır?  

Müzik enstrümanı çocuğunuza JeKits programına katıldığı müddetçe müzik okulu tarafından 
ücretsiz sağlanır.
Bunun için imzalamanız üzere tarafınıza bir ödünç sözleşmesi verilir. Çocuklar alıştırma 
yapmak için müzik enstrümanını eve götürür ve JeKits dersi için yeniden okula getirirler.
Enstrümanı evinizde belirli bir yerde saklamaya özen gösterin. 
Böylece daha kolay bulunabilir ve kolay kolay zarar görmez. 
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Çocuğum için doğru müzik enstrümanı hangisidir? 

Çocuğunuz, JeKits 1 süresince farklı müzik enstrümanlarını tanımış olur. J Çocuğunuzun 
ikinci JeKits yılından itibaren katılımı için önceden bir enstrümana karar vermesi gerekir. 
Böyle bir karar hiçbir zaman kolay değildir. Bunun için çocuğunuzun JeKits ya da ilkokul 
öğretmeniyle görüşmekten çekinmeyin.
Çocuğunuz için doğru enstrümanın hangisi olduğu hususunda size yardımcı olabilirler.

Çocuğumu nasıl desteklerim? 

Çocuğunuzun JeKits dersiyle ilgilenmeniz onun için önemlidir. 
Çocuğunuzun size bir şeyler çalmasına izin verin. Doğum günleri veya diğer kutlamalar 
esnasında bunun için fırsatlar yaratın.
Takdir edilmekten mutlu olacak ve bir enstrüman çalmanın gururunu yaşayacaktır.
Çocuklar okuldaki JeKits dersinin yanı sıra evlerinde de enstrümanlarıyla pratik 
yapmalıdırlar.
İlk notaların doğru çalınması için bazen biraz pratik gereklidir.
Çocuğunuzu, özellikle de çalmaktan çok keyif almadığı veya şevkinin kırıldığı dönemlerde 
cesaretlendirin.
Bütün gün boyunca çalmak yerine her gün kısa bir süre pratik yapmak daha iyi olabilir.
Örneğin, çocuğunuzun rahatsız edilmeden pratik yapacağı belirli bir zaman belirleyebilirsiniz.

JeKits Orkestrası nedir? 

İkinci JeKits yılının başlamasıyla heyecan verici bir zaman gelir: Çocuğunuz artık sınıf 
arkadaşlarıyla birlikte JeKits Orkestrası’nda müzik yapar.
JeKits Orkestrası, klasik bir orkestra değildir. Okula bağlı olarak, çok farklı türlerde 
enstrümanlar çalınabilir.
Bütün çocuklar birlikte çalar ve kendi müziklerini keşfederler.
Zamanla enstrümanlarını daha iyi tanır ve katettikleri ilerlemeleri doğrudan orkestrada prova 
edebilirler.
Diğer çocuklarla birlikte yaşadıkları “müzisyen deneyimi” onlara ilham verir ve işin özünü 
teşkil eder.
JeKits Orkestrası; fikirleri, sesleri, müzikleri ve aktif birliktelikleri için çocuklara yeni “alanlar” 
açar.

Informationen: Musikschule Dinslaken e. V., Otto-Lilienthal-Straße 38 b, 46539 Dinslaken
Telefon 02064/2080, musikschule-dinslaken@gmx.de, www.musikschule-dinslaken.de
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