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YAŞ GRUPLARINA UYGUN AİLE YAKLAŞIMLARI 

2-3 Yaş Dönemine Uygun Aile Tavrı

3 yaşındaki çocuk elinden gelse dünyayı keşfetmeye çalışır. Kırılabilecek şeyleri 
kırmaya, kalemlerle bir yerleri çizmeye ihtiyacı vardır. Buna göre bir oda veya köşe 
hazırlanması evde çocuk için faydalı olur. Çocuğu bu tecrübeleri edinmesi için kontrolümüz 
dahilinde serbest bırakmalıyız.

Çocuk bu çağda (2,5 - 4 yaş) çevreden ve aileden çözülerek daha özgürlükçü bir tavır 
benimser. Amaç ileride tek başına hayatını yaşayabilecek hale gelmesidir. Bunun ilk sınavı bu 
dönemde verilmektedir. Bu dönemin bir diğer adı da "ilk karşı koyma, bunalım dönemi"dir. Bu 
nedenle çocuk kendisine vasilik edenlere karşı koymadan rahat edemez. Kendi öz kuvvetini 
deneyecektir. Kendini kabul ettirmeye çalışacaktır. Ama her istediğini yapmak ve tüm kararları 
onun almasına müsaade etmek ileride sorumluluk almakta zorlanan, başkalarına saygı 
duymayan, bencil ve doyumsuz bir yapıya götürebilir. Çocuklar yönlendirilmeye ihtiyaç 
duyarlar.

Anne ve babanın çocuğun eğitiminde aynı paralelde olmamaları 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. Çocuğun psiko-sosyal özellikleri ve başarılı bir uyumun esasları 
konusunda anne ve babanın fikir birliği içerisinde olmaları, aile ve çocuk mutluluğu açısından 
aşılması gereken ilk aşamadır.

Diğer sosyal çevre bireyleri, çocuğu sakinleştirmek veya ona karşı yeterince etkili 
olabilmek için ne kadar araya girerlerse, çocuğun karşı koyma tepkileri de o nispette şiddetli 
olur. Çocuğun kaprisleri giderek artar. Anne-baba burada esastır. Diğer sosyal çevre bireyleri 
anne-babanın otoritesini çocuk üzerinde sarsacak davranışlardan sakınmalıdırlar.

Çocuk üzülüyor, ağlıyor diye onun iyiliği için ondan beklediğimiz işleri yapmıyorsa, söz 
tutmuyorsa, bu söylediklerimizden vazgeçmek, çocuğun işlerini ağlayarak yaptırabileceğine 
dair onda bir kanı oluşmasına sebep olur. Bu nedenle çocuktan bir şeyler isterken bunların 
istenebilecek şeyler olup olmadığı konusunda önce iyi karar verip ondan sonra kararlı olarak 
onu uygulamamızda büyük yararlar vardır.

Çocuğun kaprisleri karşısında yapılabilecek en iyi hareket tarzı, çocuğun tehlikesizce 
yapabileceği şeyleri yapmasına izin vermek, öte yandan da kaprislerini görmemezlikten 
gelmektir. Hataları karşısında veya yapması lazım gelen işlerinde sarsılmaz bir sesle ve 
sakinlikle onu uyarmak gerekir.

Disiplin Sağlamak İçin:

•  Makul kurallar koyun ve bunlara uymasını kararlılıkla isteyin. Kurallar açık, net, tutarlı 
ve sürekli olmalıdır.

•  Uygun olmayan bir davranış saptadığınızda, hemen başka bir eşya veya oyuncakla 
dikkatini dağıtın.

•  Sorun çıkmadan önce tedbir alın. Çocuğun zarar vereceği veya kendisinin zarar göreceği 
eşyaları ortadan kaldırın. Böylece sürekli 'Ona dokunma' demek zorunda kalmazsınız.

•  İyi davranışı takdir edin.
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•  Soyut algılar gelişmediği için nasihatten kaçının.
•  Yerine getiremeyeceğiniz boş tehditlerle onu korkutmayın.

Çocuğunuz öfkelendiğinde;

•  İnatlaşmayınız, bunu kazanılacak ya da kaybedilecek bir savaş gibi görmeyiniz.
•  İlgisini başka yöne çekiniz.
•  Onunla tartışmayınız, sabırla öfkesinin dinmesini bekleyiniz. Bu sırada ilginizi ona 

yoğunlaştırmayınız.
•  Olumsuz davranışı bittiğinde yeniden ilgileniniz. Neden istediğini yapmadığınızı 

anlatınız.
•  “Şimdi böyle olursa ilerde ne olur!” gibi bir korkuya kapılıp 2-3 yaş çocuğunu 

cezalandırmayınız. Unutmayınız ki bu yaşta duygular çok değişkendir. Bir anda ağlayıp 
bir anda susarlar. Dikkatlerini başka yöne çekmek gerekir.

•  Özellikle bu dönemde çocuk çevresindeki yetişkinlerin sorun çözme biçimlerini taklit 
eder. Yani bir problem çıktığında anne ve babası saldırgan davranıyorsa çocuk da benzer 
durumlarda saldırgan davranmayı öğrenir.

Bilişsel Gelişimi Destelemek için:

•  Çocuğa bol bol uyaran sağlayın.
•  5 duyuyu aktif uyarın, örneğin müzik dinletin, kukla oynatın.
•  Ona zarar verici materyaller vermeyin. (boncuk, keskin uçlu vb.) Çünkü bu dönemde oral 

refleksler güçlüdür.
•  Kaslarını çalıştırabilecek etkinliklere ortam hazırlayın.
•  Boya, kalem, hamur gibi araçlar kullanın.
•  Basit elbiselerini giyme-çıkarma becerilerinin gelişmesine fırsat tanıyın.
•  Kaşık-çatal-bardak tutmasına fırsat tanıyın.
•  Bağımsız hareket etmesine kontrollü şekilde izin verin.

Dil bilişsel gelişimin göstergesidir.

•  İsim ve nesnelere ait hızla oluşan bir sözcük hazinesi oluşmaktadır.
•  Kurduğu cümlelerin yapısı çocuksu özellikler taşır. Cümlelerinde zaman, yer gibi 

kavramlar doğru kullanılmaz.
•  Sorduğu sorulara kısa ve basit yanıtlar verin.
•  Nesneler söylerkenresimlerini gösterin.
•  Basit hikayeler anlatın.

4-5 Yaş Dönemine Uygun Aile Tavrı

4 yaş grubu isteklerinin anında yerine getirilmemesini anlayışla karşılamayı öğrenmeye 
başlar. Artık kendi dışındaki dünyanın kuralları olduğunu ve başkalarının hak ve istekleri 
olduğunu görür ve beklemeyi öğrenir. Bu dönemde çocuk kendisiyle oynayacak bir ya da iki 
arkadaşını seçmeye başlar. Sorgu çağı 4 yaşında en yüksek düzeye ulaşır. Bu yaş grubunun en 
önemli özelliği meraktır. "Ne, nedir, niye?" tarzındaki soruları ardı arkasına sorabilirler. 
Detaycı ve araştırmacıdırlar.
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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. 4 
yaş çocuğu; yarım bırakılan bir şeye duyarsızken, 5 yaş çocuğu başladığını bitirmeyi sever. Kas 
hâkimiyeti gelişmiştir, düzenli cümleleriyle insanlarla olan kişisel ve sosyal ilişkileri artmıştır. 
Kısaca 5 yaşındaki çocukta, motor dengenin, düşüncenin, bireysel-toplumsal ilişkilerin, benlik 
kavramının, evde, okulda ve toplum içinde uyumun daha belirli olduğu görülür.

Bilişsel Gelişimi Desteklemek için:

> Kum, su, toprakla oynamasına izin verin.
>  Parmak boyası yaptırın.
>  Oyun hamuru ile oynatın. Daha karmaşık şekiller yapmaya teşvik edin.
>  Cisimlerin adlarını, renklerini vs söyleyin.
>  Parçaları bir araya getirip bir şeyler yapacağı oyuncaklar (lego, küpler gibi) alın.

Düzgün cümleler kurun ve sabırlı olun

> Çocukla konuşurken tam ve düzgün cümleler kurmaya dikkat edin.
>  Çocuğunuzun bütün sorularını "sabırla" cevaplayın. Çünkü o, dış dünyayı sizin 

aracılığınızla öğrenecektir. Ortak etkinlikler yapın ve onunla konuşun.
>  Yeni kelimeler öğrenmesine yardım edin.
>  Öyküler, masallar okuyun, öyküdeki kişileri ona sorun, sonradan da öykünün bazı 

kısımlarını anlatmasını isteyin.
>  Size soru sorduğunda bazen “sence nasıl (veya neden) olabilir?” şeklinde sorarak onu 

düşünmeye yönlendirin.

Birlikte vakit geçirin

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

>  Birlikte kitap bakmaya ve okumaya özen gösterin.
>  Beraberce basit resimler, örneğin çöp adam çizin. Buna sevinçli, üzgün, şakın yüzler 

yapın. Bunlara uygun sözler söyletin.

Oyun İhtiyacını İhmal Etmeyin

> Bütün vücudunun gelişmekte olduğunu ve çocuğun enerjisini harcaması gerektiğini bilin; 
çocuklar yaşlarının gereği olarak hareketlidirler.

>  Başka çocuklarla bir araya getirin.
>  Değişik ortamlarda bulunmasını, yeni arkadaşlarla tanışmasını sağlayın.

İzin verin ve destekleyin

> Yapabileceği işleri kendi başına yapmasına izin verin; yemek yeme, giyinip soyunma 
gibi. Doğru yaptığında onaylayın.

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

>  Ona yemek hazırlamada, sofra kurmada ufak görevler verebilirsiniz.
>  Bu yaştaki çocuğun iyi beslenme alışkanlıkları kazanmasında ailece yenen yemekler 

önemlidir, bu alışkanlıklar ömür boyu devam edecektir.
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> Yemekleri TV karşısında yemeyin.
>  Onun yemesini istediğiniz gıdaları siz de yiyerek çocuğa iyi örnek oluşturmalısınız.
>  Büyümesine katkısı olmayan, gereksiz kalori içeren gıdalardan çocuğunuzu uzak tutun.
>  İştah konusunu problem haline getirmeyin, acıkınca yiyeceğine inanın.
>  Sevdiği ve sevmediği gıdalar olabilir ve bunlar sık sık değişebilir.
>  Bir gıdayı reddederse ısrar etmeyin, bir süre sonra farklı bir şekilde tekrar deneyin.
>  Yemeğini yemeyince aç kalmasın diye abur cubur vermeyin.

>  Gıdayı ödül veya ceza olarak kullanmayın.

Disiplin Sağlamak İçin:

> Ondan ne istediğinizi açıkça anlatın ve iyi davranışlarını övün.
>  İstenmeyen davranışların neden istenmediğini anlatıp açıklayın.
>  Ona koyduğunuz sınırlar ve kurallar konusunda kararlı ve tutarlı olun.
>  Onu başkalarının yanında eleştirmeyin.
>  Doğru ve yanlış davranışların deneyimlerinizle anlatın, anlamlandırmasını sağlamaya 

çalışın.
>  Oyun sırasında kurallara uymadığında hoşnutsuzluğunuzu belli edin, hep onun 

kazanmasına izin vermeyin.
>  Aşırı televizyon izlemenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi iyi bilinmektedir. Bunu 

engellemek ve TV kumandasına kumanda etmek anne babanın sorumluğundadır.
>  Televizyon ve tablette çok vakit geçiren çocuklar, fiziksel aktivite ve arkadaşlarla oyuna, 

daha az zaman ayırmakta, daha kilolu olmaktadırlar. Bu çocuklarda şiddete eğilim ve kötü 
alışkanlıklar daha sık görülmektedir.

>  Anne babalara düşen görev, çocuğun TV karşısında geçirdiği süreyi kısıtlamak, TV 
izlerken onun yanında olup gerekli açıklamaları yapmak, boş zamanlarını 
değerlendireceği başka alanlara çocuğu yöneltmektir. Başka oyunlar kurar ve teklif 
ederseniz bunları bırakması daha mümkün olacaktır.

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

>  Pazarlık ve işbirliği yapın. Verdiğiniz sözleri tutun.
>  Sizinle yaptığı anlaşmaya uymadığında sizin de onun isteklerini yerine 

getiremeyeceğinizi söyleyin.
>  Yerine getiremeyeceğiniz boş tehditlerle onu korkutmayın.
>  Kısa süreli hedefler belirleyin, birisi tamamlanınca diğerine geçin.
>  Davranış çizelgeleri kullanın.

Gökçen ÇETİNER İŞBİLEN 

Uzman Psikolog
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2 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Bebeklikten çocukluğa geçiş dönemidir. Artık yürümeye ve konuşmaya başlamış olan 
çocuk, pasif ve bağımlı olmaktan kurtulmak ister. Kendi kimliğine ilişkin giderek artan bir 
farkındalığa ulaşmaları, 2 yaş dolaylarındaki çocukların yetişkinin ricalarına ve komutlarına 
karşı koymalarını da beraberinde getirir. Disiplini sağlamak 2 yaşlarında oldukça önemli bir 
sorun haline gelir.

Doğru ve yanlış kavramları, davranış kuralları, uygun tavırlar ve değerler, kendinden 
başka birinin bakış açısını görme yeteneği gibi, çocuğu toplumsallaşmış bir kişilik haline 
getiren bütün temel nitelikler henüz yeni edinilmeye başlanmıştır ve öncelikle anne baba 
tarafından çocuğa kazandırılır. Bu zorlu, sabır ve çaba gerektiren bir süreçtir ve gösterilen 
çabanın karşılığı zaman içerisinde alınır. Çocuğun uygun tavır ve davranışları gösterebilmesi 
için bol tekrara ve çevresindekilerin geribildirimlerine; duygusal açıdan olgunlaşabilmesi için 
de desteğe ve doğru yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.

2.5 yaşından itibaren çocuk, zorlu, dikkat gerektiren ve duygu patlamaları içeren 
deneyimler yaşar. Bu dönemde öfke nöbetlerine sıklıkla rastlanır. Çocuk istediğini ısrarla elde 
etmeye, güçlü arzularına ulaşmaya, dürtülerini tatmin etmeye çalışır. İstediği her şeyi 
ağlayarak, vurarak, tekmeleyerek elde etme çabası içine girer. Onun emredici ve talepkar 
görüntüsü, kötülük olsun diye değil, kendine olan güvensizliğinden kaynaklanmaktadır. Dünya 
ona büyük ve tehlikeli görünür. Aslında problem kendi istekleri yerine gelmediği için öfkelenip 
sakinleşememesidir. Bu yüzden öfkesi dininceye kadar ona çok dokunmamak, o anda minimum 
ilgi göstermek, onu ikna etme çabasına girmemek, daha sonra sakinleştiğinde yanına gitmek ve 
bir süre mesafeli davranmak daha doğrudur.

2 yaşındaki çocuğa bir şeyi yapmasını söylediğimizde ya bizi görmezden gelir ya da 
“hayır” der. Her iki durumda da yasaklanan işi yapmaya devam eder. Söyleneni yapması için 
kısa, açık ve net talimata, kararlı tutuma zaman zaman da yönlendirmeye ihtiyacı vardır. Sadece 
sözel talimat uygun davranması için yeterli olmadığında, yanına gidip göz teması kurularak 
ciddiyetin belirtilmesi ve davranışı sonlandırması için net olunması gerekmektedir.

Bu yaş çocuğu hayal ile gerçeği ayırmakta zorluk yaşar. O kurduğu hayalleri, 
canlandırdığı öyküleri gerçek olarak algılar. Rüyalar gerçek görünmektedir, canavarlar 
gerçekten yatağın altında yaşıyor gibidir. Çevreden yapılan korkutucu uyaranları gerçek olarak 
değerlendirir.(*)

Biz Okulda Ne Yapıyoruz ?

Çocukların zihinsel ve fizyolojik gelişimlerini destekleyecek oyunlar ve etkinlikler 
gerçekleştirirken aynı zamanda onların zevk alacağı aktiviteler olmasına önem veriyoruz.

Kalem tutma, boyama, hamurla oynama, açma-kapama vb. çalışmalarla ince motor 
gelişimlerine destek olurken, hafıza kartı, renk bulma oyunu, seçme, ayırma, birleştirme gibi 
etkinliklerle de dikkat gelişimini destekleyici aktiviteler yapıyoruz.
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2 yaş grubunda henüz tehlikeden sakınma, paylaşma, birlikte hareket etme gibi sosyal ve 
duygusal gelişime dayalı davranışlar tamamlanmadığından yaptığımız çalışmalar ile bu 
yönlerini geliştirmeye çalışmaktayız. Sınıf içinde görevler vererek, yapılan işi bir hedefe 
bağlayarak, sınıftaki oyuncağın “benim değil bizim” olduğu bilincini aşılayarak, paylaşmanın, 
görev almanın ve uyum sağlamanın temellerini oluşturmaktayız.

Yaş grubu gereği “yapma!” ikazının tetikleyici olduğunu bildiğimizden ve daha çok 
üzerine gitmek isteyeceklerini düşünmemizden dolayı birçok olayı ve durumu ikaz yoluyla 
değil deneme ve öğrenme yoluyla anlatma ve yaşatma taraftarıyız. Tehlikeli konularda dahi 
örneğin sıcak bir bardağa dokunma dediğimizde bu daha cazip bir hal almaktadır. Biz bu 
noktada kontrollü bir şekilde bu tehlikeyi yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktayız. Bardağa 
dokunmasına izin vererek sıcak olduğunu kendisinin anlamasına fırsat tanımaktayız. Böylece 
hem merakını gidermiş oluyoruz hem de dokunmaması gerektiğini kendisi de anlamış oluyor.

Sınıf ortamını keşif yapabileceği ama tehlike barındırmayan malzemelerle düzenleyerek 
söz konusu ikazları da azaltmış ve ortadan kaldırmış oluyoruz. Olabildiğince çok “yapabilirsin, 
bakabilirsin, dokunabilirsin” gibi sözcükler kullanarak engellenme hissi yaratmamaya 
çalışıyoruz.

Ve ağlamak! Ağlamanın en bilinçli kullanıldığı ilk yaş basamağıdır 2 yaş. Çocuk 
ağlayarak her şeyi elde edebileceğini düşünür. Ve bir kere teslim olursanız arkası da kesilmez. 
Bizim anahtarımız “ağlamak serbest!“ söylemi. Evet ağlamak serbest ve en doğal eylem ama 
istediğin şey için önce sakinleşmen ve ağlamayı bitirmen gerek diyoruz ve istediği şeyleri 
ağladığı anda değil, sakinleştiği anda yaparak pekiştiriyoruz. Ağlamadan söylediğinde seni çok 
daha iyi anlıyorum diyerek de ağlamanın işlevselliğini ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. 
Böylece zamanla çocuk istediği şeyi ağlayarak elde edemeyeceğini anlayarak bizlerle anlaşma 
yoluna gitmeye başlıyor. Böylelikle duygusal gelişimini de desteklemiş oluyoruz.

Peki Siz Evde Neler Yapabilirsiniz ?

•  En önemli öneri şüphesiz ki birlikte vakit geçirmektir.

•  Neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğini anlatın. Yaş grubu küçük anlamaz gibi 
düşünceler son derece yanlıştır. Onlar söylenen her şeyi anlamakta ve davranışlarına 
yansıtmaktadırlar.

•  Hayır kelimesini öğretin. İstediği her şeyi her zaman alamayacağını ve yapamayacağını 
bilsin.

•  Ağlamaya teslim olmayın ve sakinleşmeden istediğini yapmayın.

•  Çocukların dil gelişimini, fiziksel ve duygusal gelişimini destekleyici aktiviteler yapın.

•  Evet bulunduğumuz çağ gereği televizyon izletmeyin diyemeyiz ancak mevcut yaş grubu 
için günde 10 dakikayı geçmemelidir. Seçilen programlar eğitici ve öğretici olmalıdır. •

•  Desteğiniz bizim için çok önemli. Evde de okulda yapılanlarla ilgili paralel ilerler ve iş 
birliği içinde olursak aşılamayacak sorun, düzelmeyecek davranış yoktur.
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Ev Etkinliği Önerisi

Tuz Seramiği Yapımı Ve Hatıra El Baskısı

Malzemeler:
• 1 Su Bardağı Tuz
• 1 Su Bardağı Su
• 2 Su Bardağı Un
• Boya
• Keçeli Kalem
• Vernik
• Kurdele

Kazanımlar:
• Neden-Sonuç İlişkisi Kurma
• Sanat Etkinliği (Yaratıcılık)
• El-Göz Koordinasyonu
• İnce Motor Becerilerin Gelişimi

Tuz, su ve unu bir kapta iyice pürüzsüz oluncaya kadar karıştırıyoruz. Yumuşak bir hamur 
elde ediyoruz. Bu hamuru merdane yardımı ile açıyoruz ve kenarlarını düzeltiyoruz. İster daire 
yapın ister kare hiç fark etmez. Çocuklarınızın elini bu hamura hafifçe bastırıyorsunuz. El izleri 
hamura çıkmalı. Kürdan ya da çöp şiş yardımı ile yazısını yazıyorsunuz. Ardından da 100 
derecelik fırında iyice kuruyana kadar pişiriyorsunuz. Soğuduğunda dilediğiniz renklerde 
boyuyorsunuz. Yazı kısmını da keçeli kalemle üstünden geçiyorsunuz. Boya kuruduktan sonra 
sıra geldi verniklemeye. Sprey vernikle iki kat vernikleyip, kurdelesini de bağlayıp dilerseniz 
duvara asabilirsiniz.

Gamze KAYA 

2 Yaş Sınıf Öğretmeni

(*) Kaynak : İvet ALBUKREK
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3 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3 yaşına gelen çocuk artık oyun çocuğu olmuştur ve hem bilişsel hem de dilsel anlamda 
büyük gelişme ve değişme gösterir. Cinsel kimliğini de bu yaşlarda keşfetmeye ve bu yönde 
sorular sormaya başlar. Konuşma becerisini kazanmaya başlamış olması ise onu daha sosyal ve 
dışa dönük bir birey haline getirir. Çevresi üzerinde daha etkilidir ve neleri yaptırıp neleri 
yaptıramayacağını daha iyi kavrar.

Duygusal açıdan benmerkezcilik ve inatçılık özelliklerinin görüldüğü bir dönem olan 3 
yaştaki çocukların en sevdikleri kelimelerin "hayır", "ben", "ben yapacağım" olduğu 
görülebilir. 2 yaş kadar olmasa da öfke nöbetleri ve ağlama krizleri zaman zaman gözlenebilir. 
Bu dönem sorgu çağıdır. “Bu ne?”, “Niye öyle?” gibi sorularını sıkça sorabilir. Mutluluk, öfke, 
üzüntü, korku konusundaki değişimler, gelişen bilişsel kapasiteyi yansıtır. Önceden fark 
edemediği, algılayamadığı durumları artık anlamaya başlar.

Oyun sayesinde çocuklar doğal yolla, kendiliğinden, eğlenerek yeni bilgiler öğrenirler. 
3-4 yaş aralığında denge ve koordinasyon becerileri gün geçtikçe olgunlaşan çocuklar aynı 
zamanda akranları ile oyun kurmak ve sürdürmekten keyif alırlar. Oyunlar genellikle, yakın 
çevrelerinde gözlemledikleri yetişkinlerin taklidi yönündedir.

Bilişsel açıdan da hızlı geliştikleri bir dönem olan 3 yaş çocukları birçok yeni beceri 
edinir. Nesneler arasında ilişki kurar, nesnelerin özelliklerinden bahseder. Eşleştirme ve 
gruplama yapar. 10’a kadar ritmik sayar. 6 parçalı yapboz yapar. Daire ve kareyi çizer. En az 3 
rengi isimlendirir. En az 3 geometrik şekli bilir. Makas kullanmaya başlar. 8 küpten kule yapar. 
Ancak unutulmamalıdır ki bireysel farklar sebebiyle hepsi aynı anda aynı şeyleri yapamayabilir. 
Bazı çocukların bilişsel becerileri yansıtabilmesi için daha fazla zamana ihtiyacı olabilir.

Biz Okulda Neler Yaptık?

Çocuklar kendilerini güvende hissetmek için bazı kurallara/sınırlara ihtiyaç duyarlar. 
Ancak çizilen sınırlar içerisinde onlara seçenekler sunmak kendilerine olan güvenlerini arttırır. 
Kuralları belirlerken, çocukların güvenliğini sağlayan, yaralanmalarını ve başkalarını 
yaralamalarını önleyici, anlaşılır ve mantıklı kurallar koymak gereklidir. Çocuklar kuralları 
unutabilir ya da değiştirmek için çeşitli denemelerde bulunabilirler. Bu nedenle kurallar aynı 
yöntemle (anlaşılır, açıklamalı, sonucunu gösterecek şekilde) çocuklara tekrarlanmalıdır.

Örneğin: Sınıfımızda masanın ya da dolapların üstüne çıkıp atlamamak gibi bir kuralımız 
varsa; ilk önce bu kuralı çocuklara açıklarız. "Çocuklar sınıfımızda bulunan masa ve dolaplara 
bakar mısınız? Masa ve dolap, diğer eşyalarımıza göre alçak mı, yüksek mi? Peki bu 
eşyalarımızın üstüne çıkmak ve oralardan atlamak doğru bir davranış mı? Peki neden doğru 
değil? Çıkarsak ve atlarsak ne olabilir? O zaman ne yapmamalıyız? Hep birlikte bu kuralın 
resmini yapalım ve duvara asalım mı?" gibi sorular ile kuralın açıklamasını yapar ve çocukların 
bu kuralı düşünmesini sağlarız, bu kuralı içselleştirmelerine yani kendiliğinden uygulamasına 
yardımcı oluruz.
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Oyuncak paylaşma ve sıra bekleme gibi konularda yaşları gereği yaşanan sorunlarda 
sabırlı davranarak her seferinde yapılması gerekeni anlatarak ısrarlı davranıyoruz. Uymakta 
zorlanan ve hırçınlaşan çocuklarımızı yanımıza alarak konuşuyoruz ve bir süre bizim yanımızda 
kalmalarını sağlayıp sonra tekrar arkadaşlarının yanına gönderiyoruz. Sınıf ortamında bu 
davranışlara fırsat bulamayacaklarını anlayan çocuklarımız işbirliğini denemeye ve daha 
uyumlu davranmaya başlıyorlar.

Bilişsel gelişimi destekleyici kitap çalışmalarımız ve etkinliklerimizle yukarıda 
bahsettiğimiz özellikleri kazandırmaya çalışıyoruz.

Anne Baba Olarak Neler Yapabilirsiniz ?

V  Sizin sunduklarınız arasından tercih hakkı tanıyın.
V  Başarılarını değil, çabasını takdir edin.
V  Sorduğu sorulara bıkmadan, usanmadan, "Daha küçüksün." demeden yanıt verin.
V  Kitap okumayı önce siz sevin, ancak böylelikle yeni bilgiler edinme merakı olan bireyler 

yetiştirebilirsiniz.
V  Akranları ile kıyaslamayın.
V  Düşmesine, pislenmesine ve oyuncaklarını söküp, yeniden birleştirmeye çalışmasına izin 

verin.
V  Doğada zaman geçirmesini sağlayın.
V  Ceza ve ödülden kaçının.
V  İyi ve kötü davranışları ile ilgili, her iki tarafta soğukkanlı olduğu bir zamanda durum ile 

ilgili sohbet edin.
V  Koşulsuz sevin ve sizin istediklerinizi yapması için zorlamayın.
V  Kendi istediklerinin arkasından gitmesi için yüreklendirin. (*)

Ecem KILIÇERİ - Selen KALENDER - Linda LEYLAK 

3 Yaş Sınıf Öğretmenleri

(* ) Uzman Psikolog Yegan Sasık Özcan
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4 YAŞ ÖZELLİKLERİ

3 yaşa kıyasla daha sakin ve uyumlu bir döneme girerler, bencillik ve inatçılık özellikleri 
4 yaş civarında azalmaya başlar. Sorgu çağının üst düzeye ulaştığı bu yaşta çevresini daha iyi 
tanımaya çalışan, yeni kavramları (cinsellik, ölüm vb.) merak edip öğrenmek isteyen 4 yaş 
çocuğu ‘Nasıl? Neden? Niçin?’ sözcüklerini sıkça kullanır. Sorularına cevap beklerken 
karmaşık olmayan rahatlıkla anlayabileceği, kısa cevaplar vermek en doğrusudur. Kendine 
güveni artmaya başlayınca artık bağımsız davranışlar gösterir. Kendi başına bir şeyler 
yapabildiğini ailesine ve çevresine göstermek ve kendi seçimlerini kendisi yapmak ister.

Zamanın çocukları çok meraklı ve teknolojiye çok çabuk adapte oluyorlar. Televizyon, 
tablet ve telefon maalesef çağımızın bağımlılıkları... Kullanımlarında bir sınır olmalı ki 
geleceklerindeki yaşantılarını olumsuz etkilemesin. Çok fazla bağımlılık geliştirmiş çocukların 
sosyalleşmede zorluk çektiklerini gözlemliyoruz. Araştırma yeteneklerini kaybediyorlar. Bu 
olumsuz etkilenmeleri yaşamamaları için kurallar koymalıyız.

Kurallar ve sınırlar çocuğa engel olmak için değil. Kendini güvenli hissetmesi içindir. 
Kurallar hayatlarında ve hayatlarımızda olmalı. Kurallara uymak istemeyip direneceklerdir. Bu 
durumu çözebilmeleri için her dediklerini yapmamalı ve kararımızdan vazgeçmemeliyiz. İlk 
sorumlulukları kolay ve altından kalkabilecekleri zorlukta olsun ki bir sonra ki sorumluluğa 
kaygı duymadan adım atabilsinler. Sizler anne, baba, abi,abla olarak birer model olduğunuzu 
unutmayınız. Çocuklar söylenenden ziyade gördüğünü uygular. O yüzden onlara iyi örnek 
olmak gerekir.

Biz Okulda Neler Yapıyoruz?

•  Bireysel ve grupla birlikte hareket edebilme becerilerini oyunla birlikte ortaya çıkararak 
kendilerini ifade etmeleri için imkanlar sağlamaktayız.

•  Oyun sırasında yaşanan problemleri dile getirme ve kendini ifade etme, yaşanan 
problemleri çözme konusunda işbirliğine açık ve yapıcı çözümler yaratmaktayız. 
Birbirlerini şikayet ettiklerinde önce aralarında çözmeleri için teşvik etmekteyiz.

•  İnce ve kalın motor gelişimini destekleyici ve aynı zamanda keyif almalarını sağlamak 
amacıyla oyun hamuru, makas çalışması, kalem tutma, yırtma-yapıştırma çalışmaları 
uygulamaktayız.

•  Akıl oyunları ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla materyaller 
kullanarak gelişimlerini destekleyici etkinlikler yapılmaktadır. Beyin fırtınası çalışmaları, 
oyun kartları ve kitap çalışmalarıyla desteklemekteyiz.

•  Sınıf kurallarını birlikte oluşturarak içselleştirmelerini sağlamaktayız. Çocuklarımız 
böylelikle pasif bir uyum göstermekten çok aktif bir katılımla kurallara sahip çıkmaktalar.

•  Gezilere ve etkinliklere önceki yıla göre daha çok giderek okul dışı öğrenme yöntemlerini 
de yaşamlarına katmayı hedeflemekteyiz. Sırada kalma, sorumluluk alma, grupla beraber 
hareket etme davranışlarını geliştirmekteyiz.
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Sizler Evde Neler Yapabilirsiniz?

•  Sorumluluklarının farkına varabilmesi için beraber odasının temizliği, toplanması ve 
düzenlemesi yapılabilir.

•  Beraber yapacağınız bir yemeğin seçimi, alış-verişi ve yapım aşamasını birlikte planlayıp 
gerçekleştirebilirsiniz.

•  Beraber yemek ve kahvaltı masası hazırlanabilir ve toplanabilir.
•  Görsel algısını geliştirmek için puzzle saati ve eşleştirme kartları ile oyun oynamak yararlı 

olacaktır.
•  Artık materyalleri kullanarak faaliyetler planlayıp tamamlanabilir.
•  Dil gelişimini desteklemek amacıyla hikaye okuma ve hikayeyi tamamlama saati günlük 

yaşama eklenebilir.
•  Çocuklarla yapılabilecek faaliyetler hem çocukları hem de ebeveynleri mutlu edeceği için 

zaman ayırmanızı ve yaratıcılığınızı kullanıp birlikte vakit geçirmenizi öneririz. Sürekli 
oyuncak alarak doyumsuzluk yaratmaktansa beraber faaliyet yapmak ve oyun oynamak 
çocuklara daha iyi gelecektir.

Veli Çocuk Etkinliği

Canavar Kule Oyunu

Malzemeler:

•  10-15 adet kağıt bardak
•  Renkli kalemler
•  Küçük plastik toplar

Uygulama: Bardaklara çeşitli yüz ifadeleri çizilir. Top ile üçgen şeklinde üst üste 
dizilmiş kağıt bardakları düşürmek için hedefe atılır ve bardaklar bitene kadar oynanır.

Hülya ŞENER -  Betül BAĞCI

4 Yaş Öğretmenleri
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5 YAŞ ÇOCUĞU GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

İlk çocukluk ya da erken çocukluk olarak tanımlanan çocukluk sürecinin belki de en güzel 
yaşı 5 yaş dönemidir. Altın yaş olarak da bilinen bu yaşta çocuk artık çocukluğunun 
sevimliliğiyle birlikte daha olgun ve daha işbirliğine yatkın bir profil çizer. Son derece ilgili, 
sorumluluk almaya açık ve dengeli bir kişilik yapısı geliştiren çocuk çevresiyle daha dostça 
ilişkiler içerisine girer ve bu yönleriyle aileler de çocuklarının büyümüş olduğunu anlar.

Bizler Öğretmen Olarak Neler Yapıyoruz?

Okulda çocukların tüm gelişimlerini destekleyici etkinliklere yer veriyoruz. Motor 
gelişimlerini destekleyici kurallı oyun ve yarışmalar düzenliyoruz. Çocuğun hem eğlenmesi 
hem de öğrenmesi her zaman birinci hedefimiz. Kurallı oyun esnasında eğlenen çocuk aslında 
temelinde sıra beklemeyi, isteklerini ertelemeyi hem de karşısındaki arkadaşına saygı duymayı 
öğrenir.

Sosyal gelişimini desteklemek amacıyla empati kelimesini sıklıkla kullanmaktayız. 
Başladığı işi bitirme, özgüven geliştirme, isteğini uygun şekilde dile getirme, bağımsız 
davranma, kendini kontrol edebilme, çevreye duyarlı davranma çocuklarda geliştirmek 
istediğimiz davranışlar...

Dil gelişimini destekleyici şiir, bilmece, tekerleme ve şarkılar öğretiyoruz. Okumayı 
henüz bilmeyen çocuklarımızdan ellerine kitap alıp resimlerine bakarak yeni bir hikaye 
yaratmalarını istiyoruz. Bu etkinlik hem özgüvenlerini geliştiriyor, hem de dil gelişimini 
destekleyip eğlenmelerini sağlıyor.

Bilişsel gelişimini destekleyici çeşitli yaratıcı etkinliklere yer veriyoruz. Yaptığımız 
beyin fırtınası, problem çözme becerileri, akıl oyunları gibi çalışmalar eğlenerek öğrenmelerini 
destekliyor.

5 yaş çocuğu öğrendiklerini paylaşmayı, kendinden küçüklerle ve yetişkinlerle olan 
ilişkisinde tutum geliştirmeyi, yaratıcılığı, sorumluluk almayı, zekasını ortaya koyacak pek çok 
tavrı benimser ve davranışlarıyla bilişsel gelişimini ortaya koymayı sever. Bunlara rağmen hala 
benmerkezci tavırları devam eder.

Olayların hala kendi etrafında döndüğü düşüncesi devam eder ve bu durum zaman zaman 
arkadaşlarıyla çatışma yaşamasına neden olur. Bu durumda izlediğimiz yol ilk önce 
karşısındakini anlamaya çalışmasını sağlamaktır. Çatışma çözümlerinde hemen öğretmen 
olarak arabuluculuk yapmayarak öncelikle kendi aralarında çözmeleri için teşvik etmekteyiz. 
Sorun devam ederse birlikte konuşmalar yapmaktayız. Gerekirse aralarında anlaşmalar 
sağlamakta ve özür dileme mekanizmalarını geliştirmeye çalışmaktayız.

Öz bakım gelişimlerini destekleyici etkinliklerimizde her zaman teşvik edici 
davranmaktayız, kendi bakımı ve yaşamını başka kişilerin yardımına ve varlığına ihtiyaç 
duymadan sürdürebilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Kendi kendine yemek yemeleri, kıyafet
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değiştirmeleri, fermuarlarını çekmeleri, el ve ağız temizliğini yapmaları konusunda sıkça 
yönlendirmeler yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz.

2. Dönemde kalın kas gelişimi daha iyi gelişen çocuklarımıza ilkokulda zorlanmamaları 
amacıyla velilerimizden de destek alarak okul-aile işbirliği içerisinde devam ederek büyük 
tuvalet temizliği eğitimine başlayacağız.

Sizler Evde Çocuğunuzla Neler Yapabilirsiniz?

5 yaşındaki çocuk artık anne ve babasına ev işlerinde, dışarıda yapılabilecek bazı 
aktivitelere yardım edebilecek bir kapasitededir. Bunu gösterebilmesi için yapılacak işe 
başlamadan önce aile bireyleri ile birlikte iş paylaşımı yapılması çok önemlidir. Sizin için 
hazırladığımız bazı iş paylaşım önerileri;

•  Yatağını kapatıp pijamalarını katlayabilir.
•  Evin temizliğine yardımcı olabilir.
•  Market alışverişinde basit ödemeler yapabilir. Bu şekilde yavaş yavaş paraları tanıyıp 

sorumluluk duygusunu da geliştirebilirsiniz.
•  Evcil hayvanı besleyip, bakımını yapabilir. Hem kendine bir arkadaş edinmiş hem de 

sorumluluk duygusu kazanmış olur. Çocuklar için bakımı en kolay olan hayvanlardan 
balık veya su kaplumbağası bakımı çocuğa verilebilir.

•  Beraber yemek yapabilir, masa hazırlamanız konusunda destek isteyebilirsiniz.
•  Odasını toplaması konusunda daha dağıtmadan önce en başından konuşabilirsiniz.
•  Kendi çıkardığı kirli çamaşırlarını kirli sepetine atıp, temiz çamaşırlarını katlaması 

konusunda yönlendirebilirsiniz.

Evde yapılacak etkinlikler çocuğunuzun da fikrini alıp çoğaltılabilir. Buradaki en önemli 
nokta çocuğunuzla çatışmaya girmeden, sorun yaşamadan önce anlaşma yapmaktır.

Evde Yapabileceğiniz Etkinlik Önerisi

Mozaik Pasta
Malzemeler:

• 2 paket petibör bisküvi
• 4 yemek kaşığı tereyağı
• 1 su bardağı süt
• 5 yemek kaşığı toz şeker
• 3 yemek kaşığı kakao

Dilerseniz içerisine çikolata ilave edebilir, fındık, ceviz, fıstık gibi kuru yemişlerden ilave 
ederek de hazırlayabilirsiniz.
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Yapılışı:

1. Bir kabın içerisinde bisküvileri iri parçalar halinde kırın.
2. Bir sos tenceresinin içerisine tereyağını aktarın ve hafif eriyince içerisine kakaoyu ilave 

ederek hızlıca karıştırıp bütünleşmelerini sağlayın ve ocaktan alın.
3. Ocaktan aldığınız tereyağı ve kakaonun üzerine süt ve toz şekeri ilave ederek yeniden 

ocağa alın. Şeker eriyip sosun kıvamı hafif koyulaşana kadar ısıtın.
4. Isınan sosu ocaktan alın ve oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın. Dinlenen ve soğuyan 

sosunuzu bisküvilerin üzerine gezdirin.
5. Sos ve bisküvileri dikkatli bir şekilde, bisküvileri ezmemeye özen gösterin. Ardından 

harcı streç filmin üzerine aktarın ve silindir şeklini verip streç filme güzelce sarın.
6. Streç filmin uçlarını kıvırın. Silindir şeklindeki mozaik pastanızı buzluğa kaldırın. 

Birkaç saat buzlukta donmasını sağlayın.
7. Çıkarıp oda sıcaklığında 5 dakika kadar dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.

Afiyet Olsun.

Büşra ÇAKALOĞLU 

5 Yaş Sınıf Öğretmeni
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