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4 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3 yaşa kıyasla daha sakin ve 
uyumlu bir döneme girerler. 

3 yaştaki bencillik ve inatçılık 
özellikleri 4 yaş civarında 
azalmaya başlar.



4 yaş çocuğu değişken bir görünüm sergiler. 

Genellikle yarım bırakılan bir şeye 
karşı duyarsızdır.

Bitirmek için her zaman çaba 
harcamazlar. 5 yaşa geldiklerinde 
yarım bırakmaktan 
hoşlanmamaya başlayacaklardır. 



Sorgu çağı 4 yaşında en yüksek 
düzeye ulaşır. 

Detaycı ve araştırmacıdırlar. 

Bu yaş grubunun en önemli özelliği 
meraktır. "Ne, nedir, neden?" 
tarzındaki soruları ardı arkasına 
sorabilirler. 

4 yaş çocuğu sorgulayıcıdır.



 Şakalardan, fıkralardan, 
uygunsuz sözlerden ve 
argodan hoşlanır. 

 3 yaşa oranla son derece 
gelişmiş kelime hazineleri 
vardır.

 Uzun öyküleri dinler ve 
gerçekte var olanla düş 
ürününü zaman zaman 
karıştırarak anlatır.



 Enerjik olan tırmanma, sıçrama, 
atlama, hızla bisiklet sürme ve 
takla atma gibi tüm bedensel 
etkinlikleri sever. 

 Küçük kasları oldukça gelişmiş 
olduğundan, diğer yaşlara oranla 
el işlerinde daha beceriklidir. 

 Kesip yapıştırır, boyar, resim 
yapar, tüm araç ve gereçleri iyi 
kullanır. 

Oldukça hareketli ve enerjiklerdir. 



Yemek yerken kaşığı, 
çatalı kullanır. 

Ellerini yıkar, kurular 
ve dişlerini fırçalar. 

Giysilerini çıkarıp 
giyebilir. 



Bu yaş grubu "kolektif oyun" denilen dönemdedir. 

 Yani birlikte oynayıp, oyun 
kurup, yaşadıklarını 
oyunlarına yansıtabilirler. 

Bu dönemde çocuk kendisiyle 
oynayacak bir ya da iki 
arkadaşını seçmeye başlar. 



 Taklidi, çeşitli giysiler giyip kılıktan kılığa girmeyi 
sever. 

 Oyunlarda rol almaktan hoşlanır.

 Övgüden hoşlanır, yaptığı işin beğenilmesini ister.

 Kurallara uygun ve anlaşılır konuşabilir. 



Genellikle istediği gibi hareket eder. 

 İsteklerine karşı 
gelindiğinde, büyüklerle 
uygunsuzca, kaba bir 
şekilde konuşabilir.

 Oyun arkadaşlarıyla 
kavga edebilir. 



Bu dönemde yaşanabilecek en karakteristik 
sorun gece uyanmaları ve gece korkularıdır. 



Yaratıcılık gerektiren her türlü aktiviteden 
(ritim çalışmaları, drama, resim vb.) çok 
hoşlanırlar. 

Hayal güçleri çok iyi çalışır ve bunu oyunlarında 
çok güzel kullanırlar. Hayali arkadaşları olabilir.



İlk çocukluk evresinin düğüm 
noktasını, aile ve çocuk için "altın 
yaş" olarak nitelendirilen 5 yaş 
oluşturur. 

Daha bilgili ve olgun bir birey 
görünümünde olan 5 yaş çocuğu, 
çevresine karşı dostça bir yaklaşım 
içindedir. 

En belirgin özellikleri arasında, 
yeterli ve dengeli oluşu 
gelmektedir. 

5 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ



Bunun yanı sıra kendine ilişkin 
düşünceleriyle ailesine, okula 
ve topluma uyumu belirgin bir 
biçimde artmıştır. 

5 yaşındaki çocuk, yeteneklerinden 
en iyi biçimde yararlanmak ister; 
hak ettiği sorumluluk ve ödüllere 
sahip olmaktan hoşlanır. 



 4 yaş çocuğu, yarım bırakılan bir şeye 
duyarsızken 5 yaş çocuğu başladığını 
bitirmeyi sever. 

 Artık daha çabuk karar verir. 

 Kas hâkimiyeti gelişmiştir.

 Düzenli cümleleriyle insanlarla olan 
kişisel ve sosyal ilişkileri artmıştır.



Bazı sorumluluklar yüklenebilir, 
söylenenleri dikkatle dinler, 
dikkat süresi uzar. 

Kendisiyle gerçek nitelikte eğitim 
uygulamaları yapılacak bir çağa 
gelmiştir. 

Okuma yazma ve sayıları kullanma 
yeteneğinin ilk adımlarını atabilir. 
Fakat öğrendikleri şeyler hala 
gözlemlediği ve yaptığı şeylere 
dayalı olup, soyut düşünemezler. 



 Kritik durumlarda soğukkanlı olmayı başarır. 
Güven duygusu ve soğukkanlılık 5 yaş 
çocuğunun övülecek yapısını açıklar. 

 Dikkatlidir. 

 Kendi kendini eleştirir. Fakat kendine güveni de 
vardır.

 Söylenenlere inanır ve uyar, belleği güçlüdür. 



5-6 yaş grubu "kooperatif oyun" denilen dönemdedir. 

Sürekli yeni şeyler denemek isterler; yeni oyunlar 
bulur ve uygularlar; birçok hayali rollere girerler. 

Grup oyunlarından çok hoşlanırlar. 



Kendi dışındaki dünyanın kuralları 
olduğunu ve başkalarının hak ve istekleri 
olduğunu görür ve beklemeyi öğrenir. 

İsteklerinin anında yerine getirilmemesini 
anlayışla karşılamayı öğrenmeye başlar. 



Bu Yaşa Uygun Aile Yaklaşımı 

Birlikte karar almak için her fırsatta fikrini sorun. 
Çocuğunuzla karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, 
aranızdaki güven ilişkisini güçlendirir, çocukların 
ifade yeteneklerini geliştirir.

 Çocukla sık sık karşılıklı 
konuşun.

Hatalı konuştuğu zaman siz 
doğru konuşarak doğru model 
olun.

Yaşadığınız olayları anlatın ve 
onu dinleyin.



Çocuğunuzla yapacağınız şeyleri, yapılması 
gereken bir görev gibi değil, "zevk aldığınız ortak 
bir etkinlik" olarak düşünerek yapın.

Beraberce basit resimler, örneğin çöp adam 
çizin. Buna sevinçli, üzgün, şakın yüzler yapın. 
Bunlara uygun sözler söyletin.



Çevresini keşfetmesine izin 
verin. Merakını destekleyin, 
merak ettiği konularla ilgili 
araştırma yapabilmesi için 
kaynaklar gösterin.

Diğer çocuklarla ve yalnız 
başına oynaması için fırsatlar 
sağlayın. 

Değişik ortamlarda 
bulunmasını, yeni arkadaşlarla 
tanışmasını sağlayın.



Ev işlerine yardım etmesine ve 
bazı sorumluluklar almasına 
fırsat verin. Salata hazırlamak, 
sofra kurmak, oda toplamak 
gibi ufak görevler verebilirsiniz.

Çocuğa evde ve dışarıda kendi 
evdeki araçlar, trafik gibi 
konularda güvenliği ile ilgili 
bilgiler verin.



Öyküdeki kişileri ona sorun, sonradan da 
öykünün bazı kısımlarını anlatmasını isteyin.

Çocuğunuza hikaye kitapları okuyun veya 
anlatın, resimleri gösterin.



Küçük kaslarını geliştirecek 
makas, kağıt, kalem, boya kalemi, 
oyun hamuru, ip makarna / 
boncuk gibi malzemeleri ona verip 
oynaması ve resim yapması için 
fırsatlar yaratın.

Kendi başına giyinmesi, 
ayakkabılarını bağlaması, 
yemeğini çatal-kaşıkla yemesi gibi 
konularda daha önceki yıllarda 
bireysellik kazanmadıysa bu 
dönemde mutlaka geliştirin.



Size soru sorduğunda bazen “sence nasıl (veya neden) 
olabilir?” şeklinde sorarak onu düşünmeye 
yönlendirin. 

Her gün hareketli oyunlar oynamasına olanak 
sağlayın.

Televizyonu ve diğer teknolojik aletleri süre ile 
sınırlayın. Bunun dışında daha üretken etkinlikler 
yapmalıdır.



Disiplin

 Makul kurallar koyun ve bunlara 
uymasını kararlılıkla isteyin.

 Kurallar ve yasaklar konusunda 
tutarlı olun. 

 Ondan ne istediğinizi açıkça anlatın.

 İstenmeyen davranışların neden 
istenmediğini anlatıp açıklayın. 



 Pazarlık ve işbirliği yapın.

 Verdiğiniz sözleri tutun.

 Sizinle yaptığı anlaşmaya 
uymadığında sizin de onun 
isteklerini yerine 
getiremeyeceğinizi söyleyin.

 Yerine getiremeyeceğiniz boş 
tehditlerle onu korkutmayın. 

 İyi davranışı takdir edin.

 Kısa süreli hedefler belirleyin, 
birisi tamamlanınca diğerine 
geçin.

 Davranış çizelgeleri kullanın.



 Anne ve babanın çocuğun eğitiminde aynı 
paralelde olmaları ciddi bir sorundur. Yani aynı 
bilgileri birlikte bilmeli ve uygulamalıdırlar. 

 Görüş ayrılıkları varsa bunlar uygun şekillerde 
biran önce ortaya konulup giderilmelidir yoksa 
bundan sadece anne baba değil çocuk da çok 
örselenecektir. 




