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ÖNSÖZ

Fiziksel gelişim çocukların en temel gereksinimlerinden olan hareketi içinde barındıran bir
gelişim alanıdır. Çocukların gelişiminde hareket önemli bir unsurdur. Hareketin keşfedilmesi ve
üretilmesi de hareket eğitimi yoluyla olmaktadır. Çocukların hareket eğitimi yoluyla kasları
gelişecek vücutlarını koordineli kullanmayı öğrenecek, dengede duracak ve en önemlisi çevrelerini
fark edip yaşamsal beceriler kazanacaklardır. Ayrıca dünyayı hareketle algılayıp tanıyan çocukların,
bu sayede sadece fiziksel gelişimleri değil sosyal duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri de
desteklenecektir. Problem çözmeyi, kendini ifade etmeyi, akranlarıyla ve yetişkinlerle iş birliği
kurmayı, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi, düşüncelerini bir noktada toplamayı ve
yaratıcı çözümler üretmeyi de öğreneceklerdir. Tüm bunlarla birlikte, çocukların fiziksel olarak
sağlıklı, güçlü, sağlam, dayanıklı, kuvvetli bireyler olmaları da sağlanacaktır.
Çocuklarla birlikte olan eğitimcilere fiziksel gelişim ve hareket eğitimi hakkında temel
bilgiler sunmak amacıyla hazırlanan bu kitapta, gelişimin fiziksel yönü ele alınmış ve dolayısıyla
hareket eğitimi detaylarıyla sunulmuştur. Kitabımızın birinci bölümünde bireyin yaşamının önemli
bir kısmını etkileyen fiziksel gelişim doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, okul dönemi ve
ergenlik dönemi olarak beş döneme ayrılarak incelenmiş bu dönemdeki bebeğin boy ve ağırlığı,
kemik ve diş gelişimi, beyin ve sinir sistemi hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde,
fiziksel gelişimi etkileyen etmenler üzerinde durulmuştur. Harekette meydana gelen değişiklikler
olarak tanımlanan motor gelişim, dönemlere ayrılarak üçüncü bölümde incelenmiş ve dördüncü
bölümde de motor gelişim kaba ya da büyük kas motor gelişim ile ince ya da küçük kas motor
gelişim olarak ikiye ayrılarak incelenmiştir. Çocukların motor becerilerinin gelişmesi ve
performanslarının artmasında etkili beceriler olan dikkat, tepki hızı, kuvvet, çeviklik, güç,
dayanıklılık, esneklik, koordinasyon ve denge hakkındaki bilgilere beşinci bölümde yer verilmiştir.
Motor gelişimin kuramsal temellerinin açıklandığı altıncı bölümde, refleksif, ilkel, temel ve
özelleşmiş hareketlerin özelliklerine yer verilmiştir. Yaşam kalitesini artıran ve çocukların
kendilerini geliştirmek için gereksinim duyduğu beceriler arasında yer alan lokomotor, lokomotor
olmayan ve manipulatif beceriler olarak ele alınan temel hareket becerileri yedinci bölümde
açıklanmıştır. Hareket eğitiminin önemi ile bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişime ilişkin yararlarının
incelendiği sekizinci bölümü, erken çocukluk döneminde hareket eğitimi ve nitelikli hareket eğitimi
programının temel bileşenleri ile hareket eğitiminde ailenin ve eğitimcinin rolünün incelendiği
dokuzuncu bölüm takip etmiştir. Onuncu bölümde, hareket eğitiminde kullanılan yöntem ve
teknikler açıklanırken on birinci bölümde hareket eğitiminin bileşenleri ve on ikinci bölümde de
ısınma, egzersiz, beceri geliştirme ve değerlendirme aşamalarına yer verilerek hazırlanan hareket
eğitim planı anlatılmıştır. Son iki bölümde ise büyük ve küçük kas motor becerilerini geliştirmek
için hazırlanmış etkinlik örneklerine yer verilmiştir.
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Çocukların yaşamında hareket olmazsa olmaz temel bir unsurdur. Çocukların yaşamında
hareketin öneminin farkında olup onlara hareket etme fırsatları veren, öğrenme süreçlerini hareketle
destekleyen öğretmenler bu sürecin en önemli kolaylaştırıcılarıdır. Kitabımızın çocukların yaşamına
hareket yoluyla etkili dokunuşlar yapmak isteyen eğitimciler ile öğretmen adaylarına yararlı
olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Çağlayan DİNÇER
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1.FİZİKSEL GELİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Doğum Öncesi Fiziksel Gelişim
1.2. Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim
1.3. Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim
1.4. Okul Döneminde Fiziksel Gelişim
1.5. Ergenlik Döneminde Fiziksel Gelişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Fiziksel gelişim nedir?
2. Fiziksel gelişim aşamaları nelerdir?
3. Bebeklik döneminde bebeklerin fiziksel gelişim özellikleri nasıldır?
4. Yeni doğanın kafatası bıngıldaklar işlevleri nelerdir ve kafada hangi bölgelerde
bulunurlar?
5. Erken çocukluk döneminde çocukların fiziksel gelişim özellikleri nasıldır?
6. Okul döneminde çocukların fiziksel gelişim özellikleri nasıldır?
7. Ergenlik döneminde çocukların fiziksel gelişim özellikleri nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Doğum
Gelişim

Öncesi

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Fiziksel Doğum
öncesi
fiziksel Kazanım,
okuyarak
ve
gelişimi açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.

Bebeklik
Döneminde Bebeklik döneminde fiziksel Kazanım,
okuyarak
ve
Fiziksel Gelişim
gelişimi açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.
Erken Çocukluk Döneminde Erken çocukluk döneminde Kazanım,
okuyarak
ve
Fiziksel Gelişim
fiziksel
gelişimi araştırarak geliştirilecektir.
açıklayabilme
Okul Döneminde Fiziksel Okul döneminde fiziksel Kazanım,
okuyarak
ve
Gelişim
gelişimi açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.
Doğum
Gelişim

Öncesi

Fiziksel Doğum
öncesi
fiziksel Kazanım,
okuyarak
ve
gelişimi açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar











Fiziksel gelişim
Ovum (Dölüt)
Embriyo
Fetal (Fetüs)
Boy
Ağırlık
Kemikler
Baş ve Gövde
Beyin ve Sinir Sistemi
Dişler
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Giriş
Gelişim, çok yönlü ve karmaşık bir süreç olduğu için bu sürecin sağlıklı bir şekilde
devam etmesinde gelişimin tüm yönlerinin betimlenmesi, tanınması ve anlaşılması
gerekmektedir. Fiziksel gelişim, bedeni oluşturan tüm organların gelişmesi, boyun uzaması,
kilonun artışı, kemiklerin gelişimi, dişlerin çıkması ve değişmesi, kas, beyin ve sinir, sindirim,
dolaşım, solunum, boşaltım gibi tüm sistemler ve duyu organlarının gelişimi olarak
tanımlanmaktadır.
Gelişim yaşam boyu sürmekte ancak doğum öncesi ve bebeklik döneminde diğer tüm
dönemlere oranla fiziksel gelişim daha hızlı gerçekleşmektedir. Çocukların bulundukları
döneme özgü gelişim özelliklerini gösterebilmesi için yaşına uygun sağlıklı bir beden
yapısına sahip olması gerekmektedir. Çocuğun bedeninin tüm alt sistemlerle beraber sağlıklı
bir gelişim gösterebilmesi ise fiziksel gelişime bağlıdır. Bu alt sistemler arasında kemiklerin
büyümesi, iskelet sisteminin oluşumu, kasların büyümesi, kemiklerin hareket kazanması,
beynin büyümesi ve gelişimi, dişlerin, duyu organlarının, iç salgı bezlerinin ve tüm iç
organların ağırlık ve hacim yönünden gelişimi yer almaktadır.
Fiziksel gelişim, çocuğun beden yapısındaki niceliksel değişme ve artışları
içermektedir. Fiziksel gelişimi, çocuğun beden yapısında oluşturduğu etkilere göre iki şekilde
incelenebilmektedir:
 Nicel/Sayısal: Ağırlık ve boyda rakamsal olarak ifade edilen artışı
belirlemektedir.
 Niteliksel: Yapıda ve çeşitlilikteki gelişimi belirtmektedir. Örneğin, çocuğun
kaslarının çalışma şeklindeki değişimi ifade etmektedir.
Fiziksel gelişim, bireyin yaşamının büyük bir kısmını etkilemekte, farklı gelişim
özellikleri ve seyrine sahip olan beş aşamada (Şekil 1) incelenmektedir.
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1-Doğum Öncesi
Fiziksel Gelişim

2-Bebeklik
Döneminde
Fiziksel Gelişim

4-Okul
Döneminde
Fiziksel Gelişim

3-Erken
Çocukluk
Döneminde
Fiziksel Gelişim

5-Ergenlik
Döneminde
Fiziksel Gelişim

Şekil 1. Fiziksel Gelişim Aşamaları

1.1. Doğum Öncesi Fiziksel Gelişim
Doğum öncesi dönem, yaşam sürecindeki en hızlı gelişimin yaşandığı dönemdir. Bu
dönem, döllenmeden başlayarak doğuma kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Annenin
yumurtası ve babadan gelen spermin birleşmesiyle zigot adı verilen döllenmiş yumurta
oluşmaktadır. Döllenmenin meydana gelebilmesi için yumurtalıklara 300-500 kadar spermin
ulaşması gerekmektedir. Döllenme ile yaklaşık 38 hafta sürecek olan doğum öncesi gelişim
süreci şekillenmeye ve büyük değişiklikler oluşmaya başlamaktadır. Bebeğin olgunlaşma ve
büyümesiyle ilgili tüm bilgiler zigot içerisinde kodlanmıştır. Bu bilgiler, annenin
yumurtasından gelen 23 adet kromozom ile babanın sperminden gelen 23 adet kromozomun
birleşmesiyle oluşan, 23 çift kromozomda yer almaktadır. Zigot, mitosis adı verilen hücre
bölünmesiyle çoğalmaya başlamaktadır ve ovum (dölüt), embriyo ve fetal (fetüs) olmak üzere
üçe ayrılmaktadır:
Ovum (Dölüt) Dönemi: Döllenmeden sonra gebeliğin ikinci haftasına kadar süren
döneme “ovum” (dölüt) dönemi adı verilmektedir. Bu dönemde dölüt, fallop tüplerinden
aşağıya inerek, rahim duvarına yapışmaktadır. Yerleşme işlemi 13 günde tamamlanmaktadır.
Bu süre zarfında hücreler bölünerek embriyoyu oluşturmaya ve plasenta ile göbek kordonu
birbirine bağlanıp şekillenerek embriyoya besin sağlamaya başlamaktadır.
Embriyo Dönemi: En kritik aşama embriyonik aşama ile başlamaktadır. Embriyo
dönemi üçüncü haftadan sekizinci haftaya kadar sürmektedir. Bu dönemde hücreler
farklılaşmaya ve ileride vücudun değişik organlarını meydana getirecek şekilde tabakalar
oluşturmaya başlamaktadır. Fiziksel olarak embriyo, bebek gibi görünmeye; ana organlar,
kollar, bacaklar, parmaklar, ayak parmakları ve yüz gelişmeye başlamaktadır. Bebeğin henüz
kemikleri olmamasına rağmen, bebeği desteklemek için kıkırdak büyümeye başlamaktadır.
Bu noktada sağlıklı ve zararlı maddeler doğmamış bebeğe geçtiği için annenin sağlıklı
beslenmesi ve zararlı maddelerden uzak kalması önemlidir.
Fetal (Fetüs) Dönemi: Üçüncü aydan itibaren embriyo döneminin sona ermesiyle
fetal (fetüs) dönemi başlamakta ve bu dönem doğuma kadar devam etmektedir. Bu dönemde
özellikle beyin gelişimi oldukça hızlıdır ve beyinde elektriksel etkinlikler meydana
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gelmektedir. Üçüncü ayda fetüsün burun ve kulakları belirmiş, el ve ayak parmakları ile
tırnakları şekillenmeye, kaslar gelişmeye başlamıştır. Dış üreme organları şekillenmekte ve
böylece fetüsün cinsiyeti anlaşılabilmektedir. Beşinci ayda baş ve vücut arasındaki oran hızla
değişmeye başlar. Cilt yumuşaktır, bütün vücudu yumuşak tüyler kaplamaya ve saçlar uzama
başlamaktadır. Birçok refleks gelişmektedir. Kalp atışı düzenlidir ve yetişkinler tarafından
duyulabilmektedir. Fiziksel olarak bebeklerin kemikleri oluşmaya, tüm vücut parçaları
olgunlaşmaya, Kalp ve diğer organlar güçlenmeye ve bilişsel olarak motor becerileri
gelişmeye başlamaktadır. Bebek başını çevirebilir, yutabilir, itebilir, başını hareket ettirebilir
ve başparmağını emebilir. Yedinci ay ile fetüs bağımsız yaşama yeteneğine sahiptir ve erken
doğum gerçekleştiğinde hayatta kalma şansı yüksektir. Sekizinci ve dokuzuncu aylarda fetüs
ilk aylara göre daha fazla kilo alır, ışığa tepki verir. Normal koşullarda dokuzuncu ayın
sonunda, bebeğin rahim içerisindeki gelişimi tamamlanır ve fetüs dış dünyada yaşamaya hazır
hale gelir. Fetüs doğduğunda boyu ortalama 48-53 cm, ağırlığı ise 2500-4300 gram
arasındadır.

1.2. Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim
Doğum ile yaşama adım atan bebek, doğumdan sonraki ilk birkaç hafta ya da bir ay
süresince yeni doğan bebek olarak adlandırılmaktadır. Bebeklik dönemi ise, 0-2 yaş arasını
kapsayan dönemdir. Bebekler dünyaya geldiklerinde yaşamak için gerekli özelliklerin
birçoğuna, yetişkinler kadar sahiptirler. Doğum öncesi gelişimden sonra, fiziksel gelişimin en
hızlı olduğu dönem doğumdan sonraki bir yıldır. Gelişimin hızlı olduğu bu dönemi bebeklerin
sağlıklı bir şekilde geçirmesi, gelecekteki yaşamlarının sağlam temellerini oluşturması, birçok
beceri ve davranışın temellerini atması açısından önemlidir.
Boy: Yeni doğmuş normal bir bebeğin boyu yaklaşık olarak 48-53 cm arasındadır. Bu
durum cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. Bir yaşın sonunda bebeğin boyu, doğum
boyunun yaklaşık yarısı kadar uzayarak 75-80 cm arasında değişmektedir. İlk altı ay boyunca
ayda 8 cm, ikinci altı ay boyunca ayda 4 cm uzamaktadır. İki yaşına kadar ise 10-12 cm
artarak boyunun üçte ikisini kazanmaktadır.
Ağırlık: Yeni doğan bir bebeğin ortalama ağırlığı ise 2500-4300 gram arasındadır.
Bebek, beş aylık olduğunda doğum ağırlığının yaklaşık olarak iki katı; bir yaşında üç katı; iki
yaşında ise dört katı ağırlığa ulaşmaktadır. İlk altı ayda normal bir çocuk günde 20-30 gram
ya da haftada 150-250 gram ağırlık kazanmaktadır. İkinci altı ayda büyüme kısmen
yavaşlamakta ve bebek günde 15-20 gram ya da haftada 100-150 gram kilo almaktadır. 12-24
ay arasında normal gelişim gösteren bir çocuk haftada ortalama 50 gram kilo almaktadır.
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Resim 1. Yeni Doğan Bir Bebeğin Genel Görüntüsü
Kemikler: Doğumda, el, bilek, ayak bileği ve ayaklarda, yetişkinlik dönemine göre
daha az kemik bulunmaktadır. Bir yetişkinin bileğinde dokuz ayrı kemik bulunurken bir
yaşındaki bebekte bu sayı yalnızca üçtür, diğer altı kemik ise çocukluk dönemi boyunca
gelişmektedir. Fiziksel gelişimin birçok yönünde olduğu gibi bu süreç de kızlarda erkeklere
oranla daha erken gerçekleşmektedir.
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Şekil 2. Bebeklerde Bıngıldak
Bununla birlikte bedenin bir bölümünde kemikler ayrışmayıp birleşme göstermektedir.
Yeni doğanın kafatası bıngıldak ya da fontanel olarak anılan boşluklarla ayrılmış birkaç
kemikten oluşmaktadır. Bıngıldaklar, başın doğum sırasında yaralanmadan sıkışabilmesini
sağlamakta ve beyne büyüyebileceği bir alan tanımaktadır. Bıngıldaklar kafa kemiklerinin
birleşme yerlerindeki açıklıktır ve kafada iki adet bıngıldak bulunmaktadır. Bu
bıngıldaklardan biri kafanın üstünde, eşkenar dörtgen şeklindeki ön (büyük) bıngıldaktır
(Şekil 2). Ön bıngıldak 3-4 cm genişliğindedir. Ön bıngıldak, kafa içi basıncını artıran
durumlarda şişmekte, sıvı kaybı olduğu durumlarda ise, içe doğru çökmektedir. Ön
bıngıldağın 1-2 yaş arası kapanması beklenmektedir. Kafada bulunan diğer bıngıldak ise arka
(küçük) bıngıldaktır (Şekil 2). Uzunluğu 1 cm kadar olan arka bıngıldak üçgen şeklindedir.
Arka bıngıldağın 3-4 aya kadar kapanması beklenmektedir. Bıngıldakların erken ya da geç
kapanması ya da olmaması büyüme ve gelişmeye ilişkin sorunların belirtisi olarak kabul
edilebilmektedir. Gelişim süresince kemiklerin sayısı gibi nitelikleri de değişim
göstermektedir. Bir bebeğin kemikleri, yetişkinin kemiklerine göre daha yumuşak ve su oranı
daha yüksektir. Kemikleşme olarak adlandırılan kemik sertleşmesi süreci de doğumdan
ergenlik dönemine kadar sürmektedir.
Baş ve Gövde: Bebeğin başı doğuşta diğer organlara göre daha büyüktür. Başın
uzunluğu, bedenin toplam uzunluğunun yaklaşık ¼ oranındadır. Yeni doğanın baş çevresi
yaklaşık olarak 35 cm’dir. Üçüncü ayda 40,5 cm, altıncı ayda 43 cm, bir yaşında 46’cm baş
çevresi uzunluğuna sahiptir. Başın büyümesi, beyin gelişimiyle paralellik gösterdiği için, bu
süreçte periyodik olarak ölçülmesi önemli bir unsurdur. Yeni doğanda baş ve göğüs çevresi
birbirine çok yakındır. Doğumda göğüs çevresi 33 cm iken bir yaşında 47 cm’ye
ulaşmaktadır.
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2 ay

5 ay

Yeni Doğan

2 yaş

6 yaş

25 yaş

Şekil 3. Yaşla birlikte fiziksel değişim
Gelişimin temel ilkelerinden biri olan baştan ayağa ilerleyen eğilime işaret eden
sefalokaudual gelişim eğilimi bu dönemde belirgindir. Sefalokaudual gelişim eğilimi, bebek
ve çocukların baş ve beyinlerinin bacak ve ayaklarından daha hızlı gelişmesini sağlayan
eğilimdir. Bu bağlamda yeni doğan bebekte başın vücuda oranı yetişkinlerdekinden farklı
olarak daha büyüktür (Resim 2). Baş tüm vücut uzunluğunun dörtte birini oluşturmaktadır.
Örneğin; baş, yetişkinlerin ölçüsüne ulaşmak için, doğuştaki ölçüsünün sadece iki katı
büyümesine rağmen, doğuştaki bacak ve kolların uzunluğu altı kat büyüyerek yetişkindeki
bacak ve kol uzunluğuna ulaşabilmektedir. Bu nedenle bebeklik döneminde, beden ve kollar
baştan daha hızlı büyümektedir.

Resim 2. Baş-Vücut Oranı
Yeni doğanda belirgin olan diğer bir unsur ise vücudun merkezinden dışarıya doğru
ilerleyen eğilime işaret eden proximodistal gelişim eğilimidir. Merkezden dışarıya doğru
gelişim eğiliminde (proximodistal), bebek ve çocukların gövdeleri uzantılarından daha hızlı
gelişebilmesini ve büyük hareketlerin el ve ayak parmaklarının incelikli hareketlerinden önce
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gelmesini sağlayan yönünü ifade etmektedir. Bu bağlamda, bebeklerin gövdeleri,
uzuvlarından daha hızlı gelişmekte, büyük hareketler, el ve ayak parmaklarının daha koordine
olmuş hareketlerine öncülük etmektedir. Kollar, eller ve ayaklar daha küçük ve daha az
gelişmişken, gövde ve iç organlar en hızlı gelişen organlardır.
Beyin ve Sinir Sistemi: Beynin doğum öncesi ve sonrası gelişimi çok hızlıdır. Bu hızlı
büyüme ve gelişme “beynin büyüme hamlesi” olarak nitelendirilmektedir. Beyin doğumda
350 gram ağırlığında olup yetişkin beyninin %25’i kadardır. Doğumdan itibaren beyinde
toplam yüz milyar beyin hücresi ya da nöron bulunmaktadır. Ancak nöronların çoğu hala
olgunlaşmamış ve aktif değildir. Doğumda bebek görebilir, duyabilir, koklayabilir ve
dokunuşlara tepki gösterebilir. Doğumdan hemen sonra yeni doğan beyni nöronlar arasında
trilyonlarca bağlantı ve yol oluşturmaya başlar. Yeni doğanın deneyimleri, beynin
bağlantılarını geliştirmesi ve büyümesi için gerekli olan sinaps adı verilen elektriksel
aktiviteleri tetikler. Sinapslar yaşamın ilk aylarında çok hızlı bir şekilde oluşur ve genellikle
doğumdan altı ila on iki ay sonra maksimum yoğunluğuna ulaşmaktadır.
Dişler: Bebeklerin beşinci-altıncı aya kadar hiç dişleri bulunmamakta ve çoğu ilk
dişlerini altıncı-yedinci ayda çıkarmaktadır. Ancak daha önceki dönemde de ilk dışını çıkaran
bebekler bulunmaktadır. İlk çıkan dişlere süt dişleri denilmektedir. Diş çıkarma yaşı genetik
durumdan ve kemik hızından etkilenmektedir. 16 aylığa kadar diş çıkmamış ise gecikmiş
olarak değerlendirilmektedir. Toplam 20 tane olan süt dişleri iki yaşında tamamlanmaktadır.
Bebeklerin süt dişleri belli bir sıra takip ederek çıkmaktadır. Bu sıra şu şekildedir:








Alt orta kesici
Üst orta kesici
Üst yan kesici
Alt yan kesici
Küçük azı (alt ve üst)
Köpek dişi
İkinci küçük azı.

1.3. Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim
Bireyin sağlıklı yaşaması ve olumlu davranışlar kazanması bedensel gelişimi ile
yakından ilgilidir. Bu dönemde çocuk bir bütün olarak büyüme göstermektedir. Bebeklik
döneminde en hızlı düzeyde olan fiziksel gelişim, iki-altı yaş arasını kapsayan erken çocukluk
döneminde yavaşlamaktadır. Bu yavaş ve istikrarlı büyüme yılları, çocukların vücutlarının
nasıl çalıştığını keşfetmelerini ve istendiğinde hareket etmelerini sağlamaktadır. Yetişkinler,
normal şekilde olgunlaşıp olgunlaşmadıklarını görmek için çocukları düzenli olarak
gözlemlemektedirler. Yıldan yıla bir grafik üzerinde boy ve ağırlıkları çizen uzaklık eğrileri,
belirli bir yaştaki boy ve kilo beklentilerini göstermektedir. Büyüme düzenlerini incelemenin
bir başka yolu, bir çocuğun yıldan yıla ne kadar boyunun uzaması gerektiğini gösteren bir hız
eğrisine bakmaktır. Çocuklar doğumdan beş yaşına kadar hızlı bir büyüme sürecinden
geçerler. Altı yaşından ergenliğin başlangıcına kadar büyüme yavaşlar. Fiziksel büyüme hızlı
olduğunda yeni motor becerileri öğrenme yeteneği genellikle azalmaktadır.
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Boy: Erken çocukluk döneminde, boy uzunluğundaki artış gittikçe yavaşlamaktadır.
İki-dört yaş arasında her yıl yaklaşık yedi cm uzama görülmekte iken dört yaşla ergenliğin
başladığı 10-12 yaş arasında yılda beş-altı cm uzamaktadır. Dört yaşında doğumdaki boyunun
yaklaşık iki katına ulaşarak yaklaşık 1 metre civarında iken, altı yaşında yaklaşık 105-115 cm
arasında değişen bir boy uzunluğuna sahip olurlar. Bu dönemde kızların boy uzunlukları,
erkek çocuklara oranla daha düşüktür.
Ağırlık: Erken çocukluk döneminde çocukların hareket düzeylerinin artmasıyla
birlikte çocuğun ağırlığındaki artış oranı, çocukluktaki genel eğilime paralel bir şekilde
yavaşlama göstermektedir. Başka bir ifadeyle iki-altı yaş döneminde fiziksel gelişim hızı, 0-2
yaşa göre azalmıştır. Ağırlıktaki artış birinci yaşın sonunda, doğumdaki ağırlığın üç katı
olmasına rağmen, beş yaşın sonunda çocukların ağırlığı, doğum ağırlığının yaklaşık altı katına
ulaşarak 20 kg, altı yaşında ise ağırlığı ancak yedi katı olarak yaklaşık 23-14 kg’a
ulaşmaktadır.
Kemik ve Dişler: Bebeklikteki kemik gelişimi, erken çocukluk döneminde de devam
etmektedir. İki ila altı yaşlar arasında, yaklaşık olarak 45 yeni kemik ucu ya da kıkırdağın
sertleşerek kemiğe dönüştüğü ve iskeletin çeşitli bölümlerini oluşturduğu görülmektedir.
Ayrıca, beş-altı yaşlarında el ve ayak bileklerindeki kemik sayısı da artmaktadır. Diş gelişimi
açısından ise, dört yaşının sonlarından itibaren çocuklar ilk dişlerini kaybetmeye başlamakta
ve bu dişlerin yerine sürekli dişler çıkmaktadır.

Resim 3. Küçük çocukların genel olarak boylarına göre daha kısa bacakları vardır.
Baş ve Gövde: Çocuklar küçük yetişkinler değildir. Çocukların beden oranları,
yetişkinlerinkinden önemli ölçüde farklıdır. Erken çocukluk döneminde gövde başa göre daha
fazla büyüme ve gelişim içerisine girmektedir. En belirgin fizyolojik gelişim kollar ve
bacaklardadır. Küçük çocukların genel olarak boylarına göre daha kısa bacakları vardır
(Resim 3). Erken çocukluk döneminde de gövde bacaklara göre daha uzundur. Bebeklik
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döneminde vücudun üst kısımlarında yer alan ağırlık merkezi, bu dönemde vücudun alt
taraflarına doğru kaymaktadır.
Beyin ve Sinir Sistemi: Bu dönemde sinir sistemi gelişimi büyük ölçüde
tamamlanmaktadır. İki yaşındaki çocuğun beyninin ağırlığı, yetişkin beyninin ağırlığının
%75’i iken, beş yaşında %90’ına ulaşmaktadır. Kalbin büyümesi de altı yaşına kadar çok
hızlıdır. Kalp atış hızı ise giderek azalmakta ve ilkokula başlama yaşlarına doğru
yetişkinlerinkine benzer bir hale gelmektedir. Solunum sisteminin özellikle de ciğerlerin
kapasitesinin gelişimi bu dönemde oldukça yavaştır, sindirim sistemi açısından ise bütün
yiyecekleri sindirebilir hale gelmiştir.

1.4. Okul Döneminde Fiziksel Gelişim
Bu dönem, ikinci çocukluk, son çocukluk ya da eril dönem gibi farklı isimlerle
nitelendirilmekte ve altı-on iki yaşlarını kapsamaktadır. Bu dönemde fiziksel büyüme, diğer
dönemlere göre daha yavaş ilerlemektedir.
Boy ve Ağırlık: Okul döneminin başlangıç aşamasında altı-sekiz yaşlar arasındaki
kızlar, erkeklere göre daha kısa ve hafiftir. Ancak bu eğilim dokuz yaş civarında kızlar lehine
ters bir yönelim izlemekte, kızlarda ani bir boy artışı görülmekte, on yaşından yaklaşık on beş
yaşına kadar, kızların boy ve ağırlıkları erkeklerin boy ve ağırlıklarını geçmektedir.
Erkeklerdeki ağırlık artışı on beş-on altı yaş civarında artmaktadır. Bu durum kızların ergenlik
dönemine erkek çocuklardan daha erken girmeleriyle açıklanmaktadır. Bu yaş grubundaki
çocukların büyük bir çoğunluğunun vücutları, bir önceki dönemdeki yuvarlağı kaybetmeye
başlamıştır. Çocuklar bu dönemde daha ince bir görünüm almaya başlamakta, bacakları ve
gövdeleri uzamakta, yüzleri de incelmektedir. Bacak uzunluğunun (ayakta dururken
yüksekliği) gövde uzunluğuna (oturma yüksekliğine) oranı 11 yaşından büyük kız ve erkek
çocuklar için aynıdır.
Kemik ve Dişler: Kemik ve iskelet sistemindeki gelişme, kas sisteminden daha ilerde
olduğu için çocuklarda zaman zaman büyüme ağrıları meydana gelebilmektedir. Yedi-on iki
yaşlar arasında bel, kol ve bacak kemikleri ağır işleri yapabilecek erişkinlikte olmadığı için
ağır yük taşımak çocukların kemik yapısının bozulmasına neden olabilmektedir. Bu dönemde
çocukların küçük kas becerileri, erken çocukluk dönemdekine göre daha gelişmiştir. Küçük
ve ince kalemlerle daha rahat bir şekilde yazabilmekte piyano ve diğer müzik aletlerini
çalabilecek düzeye gelmektedirler. Erken çocukluk dönemde topu bütün vücuduyla tutarken,
okul döneminde topu elleriyle hatta parmaklarıyla tutabilir bir düzeye erişmişlerdir. Bu
dönemde vücut kemikleri uzamakta ve genişlemekte lifler kemiklere tam olarak bağlı
olmadığından vücutları esnek bir yapı içerisinde olmaktadır. Bu esneklik çocuklara hareket
özgürlüğü sağlamakta ve akrobatik hareketler sergileyebilmelerini kolaylaştırmaktadır. Dişler
açısından ise 6-12 yaşlar arasında geçici dişlerin tamamı dökülmekte ve yerini kalıcı dişler
almaktadır.
Beyin ve Sinir Sistemi: Bu dönemde diğer dönemlere göre beyin gelişimi ağırlık
açısından daha az bir artış gösterse de beynin nöronları arasındaki sinaptik bağların kurulması
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ve gelişimi sürekli bir artış göstermektedir. Çocuklar daha fazla uyaranla karşı karşıya
kaldıkça ve daha karmaşık beceriler edindikçe uyarılmış sinir hücreleri artmakta ve bu bağlar
birçok yeni becerinin gelişmesi için yeni olanaklar sunmaktadır.

1.5. Ergenlik Döneminde Fiziksel Gelişim
Ergenlik döneminin tüm aşamaları ve olayları bütün bireylerde aynı sırlamayı
izlerken, zamanlaması bireyden bireye büyük farklılık gösterebilmektedir. Ortalama olarak
kızlar, erkeklerden 1,5-2 yaş önce ergenliğe girmekte ve bu dönem yaklaşık olarak altı yıl
sürmektedir. Bu bağlamda kızların ortalama 11, erkeklerin ise 13 yaşında bu döneme
girdikleri söylenebilmekte ve bu dönem 12-20 yaşları arasını kapsamaktadır. Ergenlik dönemi
cinsiyet salgı bezlerinin aktif hale gelerek, cinsiyet hormonunun üretimiyle başlamaktadır. Bu
hormonlar, erkeklerde testosteron, kızlarda östrojen olarak isimlendirilmektedir. Vücudun
hemen hemen bütün organları bu hormonsal değişiklikten etkilenmektedir. Kızlarda
ergenliğin ilk belirtisi olarak göğüsler büyümekte, cinsel organlarda kıllanma başlamakta, boy
uzunluğunda ani bir artış yaşanmakta ve ilk regl kanaması görülmektedir. Erkeklerde ise,
öncelikle testisler büyümekte, cinsel organda kıllanma başlamakta, daha sonra boy
uzunluğunda ani bir artış yaşanmakta ve son olarak sesin kalınlaşması, sakalların çıkması gibi
değişiklikler gözlenmektedir.
Boy ve Ağırlık: Ergenlik döneminde çocuklar yetişkinliğe ulaşana kadar hızla
büyürler. İlkokulda, genellikle erkekler kızlardan daha uzun ve ağırdır. Kızlar ergenlik
dönemine erkelerden daha önce girerler ve bu dönemde erkeklere göre daha uzun ve
ağırdırlar. Bu dönemde çocukların vücudunda yağ birikimi artmakta ve bu durum ağırlık
artışına yol açmaktadır. Bu dönemde kızlar yılda ortalama 5-10 kilo, erkekler ise yılda
ortalama 7,5-12 kilo alırlar. Ancak ağırlıktaki artış, beslenme gibi çevresel ve kalıtımsal
etkenlere bağlı olarak bireysel farklılıklar gösterebilmektedir. Kızların boy uzaması ve ağırlık
artışı 11 yaş dolaylarında kendini göstermekte ve 15 yaşa doğru yavaşlamaktadır. Erkeklerde
boy uzaması ortalama olarak 14-15 yaşlarında hız kazanmaktadır. Erkeklerde 18-20 yaşında,
kızlarda ise 16-18 yaşlarında boy uzaması durma noktasına gelmektedir.
Kemikler: Ergenlik döneminde baş kemikleri dışında, tüm iskelet sisteminde belirli bir
sıra düzeni içinde büyüme hızlanması görülmektedir. İlk önce el ve ayakların büyümesi
hızlanmakta, daha sonra ön kol ve bacaklar, ardından üst kol ve uyluklar uzamaktadır. Kemik
gelişimi, boy uzunluğuna paralel olarak gelişim göstermektedir. Uzunlamasına büyümeyi,
vücudun enine büyümesinde hızlanma takip etmektedir. Erkek çocuklarda omuz kemikleri
gelişim gösterirken, kız çocuklarda kalça kemiklerinde gelişim görülmektedir. Ekstremite
uzaması durduktan sonra, gövde uzaması bir süre devam etmekte ve uzama en son olarak
başın uzaması ile sonlanmaktadır.
Baş ve Gövde: Hızlı fiziksel ve fizyolojik değişmeler, vücut yapısında büyük
farklılıklara neden olmaktadır. Önce eller ve ayaklar, sonra kollar ve bacaklar, daha sonra da
beden gelişmektedir. Beden gelişimi sırasında kızlarda yağ dokusu, erkeklerde kas dokusu
fazlalaşmaktadır.
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Beyin ve Sinir Sistemi: Beyinde okul döneminden sonra boyut ve ağırlık olarak
herhangi bir artış ya da değişim gözlenmemektedir. Bu nedenle ergenlik dönemindeki
çocukların beyni, yetişkin beyni ile yaklaşık aynı boyutlarda bulunmaktadır. Ancak beynin
işlevsel gelişimi yirmili yaşların sonuna kadar devam etmektedir. Ergenlik dönemindeki
çocukların karar verme ve davranış kontrol sürecinde görev yapan beyin bölgeleri, bu
dönemde önemli fiziksel değişimlerden geçmektedir. Ayrıca erkeklerin akciğer ve kalbi,
kızlara göre daha büyüktür. Bu nedenle kuvvet ve hız bakımından erkekler kızlara göre daha
iyi performans gösterebilmektedir.
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Uygulamalar
1. Çevrenizdeki çocukların fiziksel gelişimlerini gözlemleyebilirsiniz. Yaptığınız bu
gözlemlerle, bu bölümde öğrendiklerinizi karşılaştırabilirsiniz. Bu uygulama sizin
öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlayacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Çevrenizdeki çocukları gözlemlediniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fiziksel gelişim, çocuğun beden yapısındaki niceliksel değişme ve artışları
içermektedir. Nicel/Sayısal: Ağırlık ve boyda rakamsal olarak ifade edilen artışı
belirlemektedir. Niteliksel: Yapıda ve çeşitlilikteki gelişimi belirtmektedir. Örneğin, çocuğun
kaslarının çalışma şeklindeki değişimi ifade etmektedir.
Fiziksel gelişim, bireyin yaşamının büyük bir kısmını etkilemekte, farklı gelişim
özellikleri ve seyrine sahip olan beş aşamada incelenmektedir. Doğum öncesi dönem, yaşam
sürecindeki en hızlı gelişimin yaşandığı dönemdir ve ovum (dölüt), embriyo ve fetal (fetüs)
olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır. Bebeklik dönemi, 0-2 yaş arasını kapsayan dönemdir.
Doğum öncesi gelişimden sonra, fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem doğumdan sonraki
bir yıldır. Yeni doğanın kafatası bıngıldak ya da fontanel olarak anılan boşluklarla ayrılmış
birkaç kemikten oluşmaktadır. Bıngıldaklar, başın doğum sırasında yaralanmadan
sıkışabilmesini sağlamakta ve beyne büyüyebileceği bir alan tanımaktadır. Bıngıldakların
erken ya da geç kapanması ya da olmaması büyüme ve gelişmeye ilişkin sorunların belirtisi
olarak kabul edilebilmektedir. Bebeklik döneminde en hızlı düzeyde olan fiziksel gelişim, 2-6
yaş arasını kapsayan erken çocukluk döneminde yavaşlamaktadır. Bu yavaş ve istikrarlı
büyüme yılları, çocukların vücutlarının nasıl çalıştığını keşfetmelerini ve istendiğinde hareket
etmelerini sağlamaktadır. Okul döneminde fiziksel gelişim altı- on iki yaşlarını
kapsamaktadır. Bu dönemde fiziksel büyüme, diğer dönemlere göre daha yavaş
ilerlemektedir. Ergenlik dönemine ortalama olarak kızlar, erkeklerden 1,5-2 yaş önce
girmekte ve bu dönem yaklaşık olarak altı yıl sürmektedir. Bu bağlamda kızların ortalama 11,
erkeklerin ise 13 yaşında bu döneme girdikleri söylenebilmekte ve bu dönem 12-20 yaşları
arasını kapsamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Fiziksel gelişimin ağırlık, boy, sözcük sayısındaki artış gibi sayısal olarak ifade
edilen artışları gelişimin hangi yönü ile açıklanabilir?
A. Fiziksel yönüyle
B. Niteliksel yönüyle
C. Niceliksel yönüyle
D. Gelişimsel yönüyle
E. Motor yönüyle
2) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişim aşamalarından biri değildir?
A. Doğum öncesi dönem
B. Bebeklik dönemi
C. Erken çocukluk dönemi
D. Okul dönemi
E. Şematik dönem
3) Yaşam sürecindeki en hızlı gelişimin yaşandığı dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Doğum öncesi dönem
B. Bebeklik dönemi
C. Erken çocukluk dönemi
D. Okul dönemi
E. Ergenlik dönemi
4) Bıngıldakların erken ya da geç kapanması ya da olmaması aşağıdakilerden
hangisinin göstergesi olabilir?
A. Bebeğin cinsiyetinin
B. Bebeğin yeterli beslenip beslenmemesinin
C. Bebeğin gelişme sorunlarının
D. Bebeğin yaşının
E. Bebeğin ileri gelişim seviyesinin
5) Yeni doğan bebekte başın vücuda oranı kaçtır?
A. 1/1
B. 1/2
C. 1/3
D. 1/4
E. 1/5
6) Bebeklerin diş çıkarma yaşı aşağıdakilerden hangisinden en çok etkilenmektedir?
A. Genetik faktörlerden
B. Cinsiyetten
C. Bebeğin boy ve kilosundan
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D. İklim şartlarından
E. Bebeğin beslenmesinden
7) Erken çocukluk döneminde fiziksel gelişime ilişkin aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A. Dört yaşında bir çocuk doğum boyunun yaklaşık iki katı kadar boya sahiptir
B. 5-6 yaşlarında el ve ayak bileklerindeki kemik sayısı da artmaktadır.
C. Bu dönemde gelişim bebeklik dönemine göre hızlıdır.
D. Dört yaşının sonlarından itibaren çocuklar ilk dişlerini kaybetmeye başlar.
E. Bu dönemde gövde bacaklara göre daha uzundur.
8) Döllenmeden sonra gebeliğin ikici haftasına kadar süren dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Embriyo
B. Bebeklik
C. Çocukluk
D. Fetal
E. Ovum
9) Okul döneminde fiziksel gelişime ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. 10 yaşından yaklaşık on beş yaşına kadar, kızların boy ve ağırlıkları erkeklerin
boy ve ağırlıklarını geçmektedir
B. Erkeklerdeki ağırlık artışı 15-16 yaş civarında artmaktadır.
C. Bacak uzunluğunun gövde uzunluğuna oranı 11 yaşından büyük kız ve erkek
çocuklar için aynıdır.
D. 6-8 yaşlar arasındaki kızlar, erkeklere göre daha uzundur.
E. Çocukların büyük bir çoğunluğunun vücutları, bir önceki dönemdeki yuvarlağı
kaybetmeye başlamıştır.
10) Ergenlik döneminde fiziksel gelişime ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Ergenlik döneminin tüm aşamaları ve olayları bütün bireylerde aynı sırlamayı
izler.
B. Bu dönem yaklaşık olarak altı yıl sürmektedir.
C. Ortalama olarak erkekler, kızlardan 1,5-2 yaş önce ergenliğe girer.
D. Erkeklerde 18-20 yaşında, kızlarda ise 16-18 yaşlarında boy uzaması durma
noktasına gelmektedir.
E. Ergenlik dönemi cinsiyet salgı bezlerinin aktif hâle gelir.

Cevaplar
1) C
2) E
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3) A
4) C
5) D
6) A
7) C
8) E
9) D
10) C
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2. FİZİKSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Doğum Öncesi ve Sırasındaki Etkenler
2.2.Kalıtım
2.3.Beslenme
2.4. Cinsiyet
2.5. Çevresel Etkenler
2.6. Bireysel Etkenler
2.6.1. Vücut Yapısı
2.6.2. İskelet Yapısı
2.6.3. Kas Gelişimi ve Kas Gücü
2.6.4. Eklem Esnekliği
2.6.5. Aerobik Kapasite
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doğum öncesi ve sırasında bebeğin fiziksel gelişimini etkileyen etkenler nelerdir?
Bu etmenler bebeğin gelişimini nasıl etkilemektedir?
Kalıtım çocuğun fiziksel gelişimini nasıl etkiler?
Beslenme çocuğun fiziksel gelişimini nasıl etkiler?
Cinsiyet çocuğun fiziksel gelişimini nasıl etkiler?
Çevresel etmelerin çocuğun fiziksel gelişimi üzerinde etkisi nasıldır?
Çocuğun vücut yapısı, iskelet yapısı, kas gelişimi ve gücü, eklem esnekliği, aeorobik
kapasitesi çocuğun fiziksel gelişimini nasıl etkiler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Doğum
Öncesi
Sırasındaki Etkenler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ve Doğum öncesi ve sırasındaki Kazanım,
okuyarak
ve
etmenlerin fiziksel gelişimi araştırarak geliştirilecektir.
nasıl
etkilediğini
açıklayabilme

Kalıtım

Kalıtımın fiziksel gelişimi Kazanım,
okuyarak
ve
nasıl
etkilediğini araştırarak geliştirilecektir.
açıklayabilme

Beslenme

Beslenmenin
gelişimi nasıl
açıklayabilme

Cinsiyet

Cinsiyetin fiziksel gelişimi Kazanım,
okuyarak
ve
nasıl
etkilediğini araştırarak geliştirilecektir.
açıklayabilme

Çevresel Etkenler

Çevresel etmenlerin fiziksel Kazanım,
okuyarak
ve
gelişimi nasıl etkilediğini araştırarak geliştirilecektir.
açıklayabilme

Bireysel Etkenler

Bireysel etmenlerin fiziksel Kazanım,
okuyarak
ve
gelişimi nasıl etkilediğini araştırarak geliştirilecektir.
açıklayabilme

fiziksel Kazanım,
okuyarak
ve
etkilediğini araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar












Kalıtım
Genotip ile Fenotip
Beslenme
Marasmus
Kvaşiyorkor
Çevresel Etmenler
Mezomorfik
Ektomorfik
Endomorfik
Fiziksel Olgunluk
Aerobik Kapasite
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Giriş
Fiziksel gelişimin ve motor becerilerin gelişimi ve iyileştirilmesi karmaşık yollardan
etkilenmektedir. Hem hareket kalıpları hem de hareket üretimi, bireyin eşsiz kalıtımsal
özelliklerine, geçmiş deneyimlerine ve harekete özgü ilgi ve motivasyonuna bağlıdır. Bu
nedenle bu bölümde fiziksel gelişimi etkileyen etmenler üzerine odaklanılmıştır.

2.1. Doğum Öncesi ve Sırasındaki Etmenler
Doğum öncesi dönemde bebek en çok annenin beslenme durumu ve beslenmesini
olumsuz yönde etkileyecek hastalıklardan etkilenerek büyüme ve gelişme sorunları
yaşayabilmektedir. Yeterli doğum öncesi beslenme, anne adayının refahı ve büyüyen fetüs
için çok önemlidir. Plasenta büyümesini ve gelişen fetusu desteklemek için ilave kalorilere
ihtiyaç bulunmaktadır. Nitekim annenin toplam kalori alımı bebek doğum ağırlığını etkileyen
en önemli faktörlerden biridir.
Annenin şeker hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon gibi bazı hastalıkları, sağlığı
olumsuz etkileyebilecek olan sigara, alkol gibi ilaç ve madde kullanımı, yaşadığı ortamda
kurşun gibi zehirleyici maddelere maruz kalması bebeğin gelişimini olumsuz yönde
etkilemektedir. Viral hastalıklar (kızamıkçık, HIV), paraziter hastalıklar (toksoplazmoz),
hematolojik hastalıklar (Rh uyuşmazlığı) ve endokrin hastalıkları (diabet) gibi bir dizi
anneden kaynaklı hastalık, potansiyel olarak gelişmekte olan fetüs üzerinde olumsuz yönde
etkili olabilmektedir. Annenin geçirdiği kızamıkçık gibi enfeksiyon hastalıkları, bebeğin kafa,
göz, kulak ve beyninde bir çok gelişimsel problemin görülmesine sebebiyet verebilmektedir.
Bebeğin olumsuz yönde etkilenmesi, annenin içinde bulunduğu psikososyal durum ve stresten
de kaynaklanabilmektedir.
Annenin tütün maddeleri kullanımına ilişkin olarak bebek üzerinde olumsuz etkileri
bulunmaktadır. Tütün ve dumanında, karbon monoksit ve nikotin maddeleri yer almaktadır.
Karbon monoksitin hemoglobinin oksijen taşıma ve oksijen salıverme yeteneklerine
müdahale ettiği, ayrıca nikotinin adrenallerin plasenta kan damarlarını daraltan bir hormon
olan epinefrin salgılamasına yol açtığı ve bu nedenle fetalhipoksi riskine (vücut dokularında
oksijen eksikliğine) neden olduğu bilinmektedir. Annenin hamilelik sırasında tütün maddeleri
kullanması doğum öncesi dönemde; düşük yapma olasılığını artırmakta, daha yüksek ölü
doğum oranları gerçekleşmekte ve rahim içi büyüme geriliği görülme oranını artırmaktadır.
Doğum sonrası komplikasyonlar arasında; konjenital kalp anomalisi, düşük ortalama doğum
ağırlığı, ani bebek ölümü sendromu, büyümenin uzun vadeli geriliği, solunum bozuklukları,
zatürree, bronşit, astım ve kulak enfeksiyonları yer almaktadır. Anne üzerinde davranışsal
etkileri arasında ise; zihinsel bulanıklık, daha az görsel uyanıklık ve emzirmenin
gerçekleştirilememesi gibi olumsuz durumlar yer alabilmektedir. Annenin alkol kullanması
bebeklerde, doğum öncesi ve sonrası büyüme yetersizlikleri, başın yeterince gelişememesi,
kalp, eklem, kol ve bacaklarda problemler ve zihinsel gerilik gibi etkileri olmaktadır.
Hamilelik sırasında annenin uyuşturucu kullanması, fetüsün en hızlı büyüyen ve gelişen vücut
kısımlarına zarar verebilmektedir. İkincisi, annenin hamilelik sırasında reçeteli bir ilaç
kullanması, anneyi olumlu yönde etkilese de, bu durum fetüsü olumsuz yönde
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etkileyebilmektedir. Örneğin, reçeteli tiroid ilacı kullanan bir anne, tiroid bezini olumlu yönde
etkilemektedir. Bu gibi yararları elde etmesine rağmen, fetüsün tiroidi, annenin reçeteli ilaç
kullanımından zarar görebilmektedir.
Doğum sürecinde yeni doğanın, doğum travmasına karşı son derece dirençli olmasına
karşın beklenmedik komplikasyonlar bebeğin zarar görmesine neden olabilmektedir. Yetersiz
oksijen ve bebeğin başı üzerine beklenmedik bir basınç doğum sürecindeki önemli iki
komplikasyondur. Doğduğunda bebeğin kafatası kemikleri yumuşak bir dokudadır ve tam
büyümemiştir. Bu nedenle doğum sırasında bebeğin başının uygun olmayan bir şekilde
çekilmesi, bebeğin başının çok fazla basınca maruz kalmasına neden olabilmektedir. Ani
basınç durumunda, kafatası içi kanama sonucu olarak bebekte beyin hasarları ortaya
çıkabilmektedir. Bu durum bebeğin fiziksel gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir.

2.2. Kalıtım
Yaşam babadan gelen spermin, annenin yumurtasını döllemesiyle başlamaktadır.
Döllenen yumurtaya zigot adı verilmektedir ve zigot hızla çoğalarak insan organizmasını
meydana getirmektedir. Kalıtım gelişimi etkileyen önemli bir faktördür ve kalıtımın
kapsamını annenin yumurta ve babanın sperm hücrelerinde bulunan 23’er adet kromozom
belirlemektedir. Dolayısıyla çocukların büyüme düzenleri genellikle genetik yapılarıyla
kontrol edilmekte ve her insanın doğasına ve oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Vücuttaki
her hücre, aynı genetik bilgiye sahip olmasına rağmen, bu bilgiler gelişimin değişik
zamanlarında ve değişik biçimlerde kullanılmaktadır. Bu açıdan kalıtımın büyüme üzerindeki
etkisi sadece büyümenin hızını değil aynı zamanda büyümede ulaşılacak sınırı da
belirlemektedir. Tüm çocuklar benzer bir genel büyüme sürecini takip ederken, her çocuğun
zamanlaması birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar fiziksel olarak kronolojik yaşlarına göre
ilerlemekte, bazıları ise daha yavaş olgunlaşmaktadır. Genellikle anne babalar, çocuklarının
aynı yaştaki diğer akranlarıyla karşılaştırmakta ve diğer çocuklara kıyasla çocuklarında
herhangi bir gelişim geriliği olup olmadığını merak etmektedirler. Bu durum gelişimde
bireysel farklılıklar bulunmaktadır ilkesiyle ilişkidir. Sadece normdan sapma aşırı olduğunda
ciddi bir problemin varlığından endişe edilmelidir.
Kalıtımla ilgili önemli bir nokta da, genotip ile fenotip arasındaki ayrımdır. Genotip,
anne ve babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen genetik yapıdır. Fenotip ise, bireyin dışarıdan
gözlenebilen özellikleridir. Bir genotipten sınırsız sayıda ve değişik özelliklere sahip
fenotipler oluşabilmektedir. Değişik fenotiplerin oluşmasında doğum öncesi, sırası ve sonrası
çevre etkilidir. Örneğin zekanın sınırı genotip tarafından kesin olarak çizilmektedir. Ancak
gözlenen zeka özelliklerinde çevrenin etkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda fenotip, genotip ile
çevrenin etkileşimi sonucunda oluşmaktadır.

2.3. Beslenme
Çocuğun doğduktan sonra büyümesi ve gelişmesi için iyi ve dengeli beslenmeye
gereksinimi bulunmaktadır. Çocuğun bedeninin büyümesi ve gelişmesi fiziksel gelişimini de
olumlu yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra iyi beslenen çocuklar duygusal olarak rahat
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olurken yetersiz beslenen çocuklarda sinirlilik durumları görülebilmektedir. Bu nedenlerle,
özellikle büyümenin hızlı olduğu 0-6 yaşlarında ve ergenlik dönemindeki çocukların dengeli
beslenmesi sağlanmalıdır. Çocukların yaşına göre günlük besin gereksinimleri belirlenmeli ve
bir günlük mönüde her besin grubundan besine yer verilmesi gerekmektedir. Çocukların
özellikle öğünlerden önce şekerleme, asitli içecekler gibi besinleri tüketmeleri onların doğru
ve yeterli beslenmelerini engellemektedir.

Resim 1. İyi beslenen çocuklar duygusal olarak rahat olurken, yetersiz beslenen çocuklarda
sinirlilik durumları görülebilmektedir.
İlk bir yıl içerisinde bebeklerin beslenme düzenleri, bütün temel yiyecek ve vitamin
gruplarını içermelidir. İki yaşındaki çocukların iştahları vücut yapılarına ve çevresel koşullara
göre bireysel farklılıklar göstermektedir. Okul öncesi dönemde ise çocukların iştahlarında bir
azalma görülmektedir. İştahtaki bu azalmanın nedeni, bu dönemde büyümedeki azalmaya
bağlıdır. Çocuklar ergenlik döneminde girdiklerinde bedendeki hızlı büyüme yemek yemede
ve iştahta artışa neden olmaktadır. Ergenlik döneminde beslenmeye ilişkin sıklıkla
karşılaşılan sorun demir yetersizliğidir. Bu durum çocukların fiziksel gelişimlerini ve
hareketlilik düzeylerini de olumsuz etkilemektedir.
Kötü beslenmeye ilişkin marasmus, bedenin bütün temel besin maddeleri açısından
düşük bir yeme düzeninin neden olduğu erime durumudur ve yaşamın ilk yıllarında
görülmektedir. Kötü beslenen bebekler, acılı bir şekilde zayıflayıp ölüm tehlikesiyle karşı
karşıya kalabilmektedir. Kvaşiyorkor ise, protein düzeyi çok düşük dengesiz bir beslenme
düzenidir. Bu rahatsızlık genellikle 1-3 yaşları arasında görülmektedir. Çocuklar yeterli
protein alamadıklarında, vücut kendi protein kaynaklarını parçalayıp kullanmaya
başlamaktadır. Bu durumda çocukların karınları genişlemekte, ayakları şişmekte, saçları
dökülmekte ve deride döküntüler oluşmaktadır. Çocukların kötü beslenmelerinin fiziksel
gelişimlerine olumsuz etkileri bulunmaktadır.
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2.4. Cinsiyet
Motor becerilerin kazanılmasına ilişkin dönüm noktası çizelgelerinin hiçbirinde,
erkekler ve kızlar için ayrı beceri edinme yaşları belirtmemektedir. Bunun nedeni beceri
edinme dizisinde veya beceri başlangıcı için ortalama yaşlarda önemli bir cinsiyet farklılığı
görülmemektedir. Erkek ve kız çocukları, okul öncesi ve ilkokul sınıflarında aynı miktarda
kas ve kemik kütlesine sahiptir ve sekiz yaşlarına kadar yağ dokusunda kademeli olarak
benzer bir azalma göstermektedir. Kız ve erkek çocuklar arasındaki fiziksel farklar, ergenliğin
başlangıcına kadar asgari düzeydedir. Ergenlikten önce, kız ve erkek çocukların boyları ve
bacak uzunlukları birbirine benzemektedir. Kız çocuklar ergenlik dönemine erkeklerden önce
girmekte ve erkeklere oranla daha fazla yağ dokusuna sahip olmaktadır. Ergenlik çağında
veya yaklaşık 12–13 yaşlarında kızların büyümesi dramatik bir şekilde yavaşlamakta ve
yaklaşık 15-16 yaşlarında tamamen durmaktadır. Erkekler kızlardan iki yıl sonra ergenlik
dönemine girdiklerinden dolayı, yetişkin büyüklüklerine 17-19 yaşlarında ulaşmakta ve bu
nedenle kızlardan 2 yıl daha fazla uzama süreleri olmaktadır. Bu, erkeklerin genelde daha
uzun, daha uzun bacaklara (ve kollara) ve daha geniş omuzlara sahip oldukları anlamına
gelmektedir. Daha uzun kollar (kollar, omuz çevresi ve bacaklar) birçok görevde erkekler için
mekanik avantajlar sağlamaktadır. Daha sonra olgunlaşan kızlar da tipik olarak daha uzun
bacaklara ve daha erken olgunlaşan akranlara göre performans avantajına sahiptir. Ancak tüm
bu gelişim oranındaki bireysel farklılıklar, cinsiyet farklılıkları açısından çok büyük bir anlam
ifade etmemektedir.

2.5. Çevresel Etkenler
İklim ve çocukların vücut yapıları arasında bir ilişki bulunmaktadır. Daha fazla vücut
yüzey alanının vücut ısısını dağıtmaya yardımcı olduğu sıcak iklimlerde, uzun boylu ve ince
fizikler daha yaygındır. Kısa boy ve kalın fizikler ise, vücut ısısının korunmasında minimal
vücut yüzey alanının avantajlı olduğu soğuk iklimlere özgüdür. Bu eğilimler, tropik
iklimlerde büyüme sürecinin daha uzun sürdüğü, olgunlaşma ve gelişimin daha fazla zaman
aldığı, soğuk iklimlerde ise bunun tam tersi bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla
birlikte, fiziksel gelişimi etkileyen etkenlere ilişkin bazı çalışmalar bu eğilimi tam olarak
desteklememektedir. Aşırı soğuk bölgelerde yaşayan Eskimo çocuklarının, büyüme sürecinin
daha uzun sürdüğü ve yetişkin boy ortalamasına normal zamandan daha büyük yaşta
eriştiklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, bazı enerjilerin büyümeden ısı üretmeye ve vücut
ısısını korumaya yönlendirildiğini göstermektedir.
Çevresel etmenler açısından fiziksel gelişimi etkileyen unsurlardan birisi de yüksek
rakımlı bölgelerde yaşamaktır. Yüksek rakımı bölgelerde büyüyen çocuklar, deniz seviyesine
daha yakın olan düşük rakımlı bölgelerde yetişen çocuklardan daha küçük bedenlere ve daha
yavaş bir büyüme oranına sahiptir. Yeterli oksijen normal büyüme ve gelişme için önemlidir.
Yüksek rakımlardaki barometrik basınç düşük olduğundan, kana daha az oksijen
yayılmaktadır. Bu nedenle, uzun bir süre boyunca çok yüksek rakımlarda yaşayan çocuklar,
gecikmiş büyüme ve gelişme ile sonuçlanan hipoksiye maruz kalabilmektedir. Yüksek rakımlı
soğuk iklimin ve bu çocukların beslenme durumlarının aynı anda büyüme düzenlerini
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etkilemesi de mümkündür. Büyümenin bir başka yönü, vücudun çevresel faktörlere adapte
olduğunu göstermektedir: Yüksek rakımlı yaşayan çocuklar, deniz seviyesindeki
akranlarından daha fazla akciğer kapasitesi geliştirir. Bu, yüksek irtifada yaşayan bireylerin,
en azından kısmen, akciğerlerinde daha fazla miktarda havadan oksijen alarak hipoksiyi
dengelemelerine de izin vermektedir.
Radyasyonun da fiziksel gelişim ve büyüme üzerinde zararlı bir etkisi olabilmektedir.
Çocuklar, kozmik ışınlar, toprak, kaya ve yapı malzemelerindeki radon gazı gibi doğal
kaynaklardan ya da nükleer santrallerdeki kazalarda oluşan veya nükleer santrallerin yaymış
olduğu radyasyon gibi yapay kaynaklardan gelen radyasyona maruz kalabilmektedir. Yüksek
radyasyon dozlarına, özellikle erken yaşlarda maruz kalan çocukların organizmalarının
üzerinde radyasyonun yıkıcı etkileri olabilmektedir. Bu etkiler arasında hücre mutasyonları,
sinir sisteminde hasar, büyüme geriliği ve lösemi yer almaktadır.

2.6. Bireysel Etkenler
2.6.1. Vücut Yapısı
Çocuğun vücut yapısı (fiziği) motor performans kalitesini etkilemektedir. Vücut tipleri
genel olarak üçe ayrılmaktadır (Şekil 1).

Mezomorfik

Vücut
Tipleri
Endomorfik

Ektomorfik

Şekil 1. Vücut Tipleri
Genel olarak, mezomorfik (adale ve kemikleri çok gelişmiş) vücut tipine sahip
çocuklar, güç, hız ve çeviklik gerektiren etkinliklerde en iyi performansı göstermektedir.
Mezomorfik vücut tipindekiler, akranlarına göre daha fazla kas ve kemik ağırlığına sahiptir ve
genellikle “kaslı” olarak etiketlenir.Ektomorfik(en çok sinirleri ve beyin kısmı gelişmiş olan)
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vücut tipine sahip çocuklar, minimum kas gelişimi ile son derece incedir ve “sıska” olarak
nitelendirilir. Bu çocuklar genellikle dayanıklılık ve güç gerektiren etkinliklerde daha az
yetkin olmakta ancak koşu, atletizm gibi aerobik dayanıklılık etkinliklerinde iyi performans
gösterebilmektedirler. Endomorfik vücut tipine sahip çocuklar, aerobik ve aerobik olmayan
beceri odaklı etkinlikler de dahil olmak üzere pek çok alanda yetersiz performans
gösterebilmektedir. Fazla kilolu çocuklar, fiziksel performansın her aşamasında genellikle
dezavantajlı bir konumdadır.

2.6.2. İskelet Yapısı
Fiziksel olgunluk, çocukların performanslarını büyük ölçüde etkilemektedir. Olgunluk
genellikle kronolojik yaşla (yani gün, ay ve yıldaki yaş) iskelet yaşı karşılaştırılarak
ölçülmektedir. Kemiklerin sertleşmesi, kemik millerinin merkezlerinde ve uzun kemiklerin
(büyüme plakalarının) uçlarında meydana gelmektedir. İskelet yaşı, olgunlaşma aşamasını
belirlemek için en yaygın olarak kabul edilen değerlendirme prosedürüdür. Büyüme sırasında,
radyografiyle gözlemlenebilen kemik yapısındaki öngörülebilir değişiklikler, uzmanların
iskelet yaşını belirleyebilmelerini sağlamaktadır. Bir çocuk olgunlaştıkça, birincil ve ikincil
kemik merkezleri sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmakta ve bu kemikler X ışınlarında
donuk bir görüntü oluşturmaktadır. Bu sertleşmiş kemik merkezlerinin ilerleyen büyümesi,
gelişim süreci boyunca izlenebilmekte ve aynı yaştaki çocukların kemik gelişimini temsil
ettiği bir dizi standart film ile karşılaştırılarak çocukların iskelet yaşı hakkında bilgi
edinilebilmektedir. İskelet yaşı ve iskelet olgunluğu çocuktan çocuğa farklılık göstermektedir.
Her iki cinsiyetten erken yaşta olgunlaşan çocuklar genellikle yaşlarına göre geç olgunlaşan
akranlarına göre daha ağır ve uzundur.

2.6.3. Kas Gelişimi ve Kas Gücü
İnsanların genetik olarak belirlenmiş sayıda kas lifi vardır. Her bir kas lifinin boyutu
arttıkça kaslar daha da büyür, yani kasların büyüklüğü ilk önce lif sayısı ve ikincisi de
büyüklüğü ile belirlenir. Dolayısıyla kas yapısı genetik faktörlerle sınırlı kalmaktadır. Kas
liflerinin birçoğu doğum sırasında mevcut olsa da kasların niteliği bebeklikten ergenliğe dek
değişmekte, çocukluk döneminde sabit bir oranda uzamakta, kalınlaşmakta ve kastaki su oranı
da artmaktadır. Ergenlik döneminde, boyda olduğu gibi, kaslarda da bir gelişim ilerlemesi
yaşanmakta ve ergenler birkaç yıl içerisinde çok daha güçlü hâle gelmektedir. Bu güç artışı
hem kız hem de erkek çocuklarda gerçekleşmekte, ancak erkek çocuklarda bu oran kızlara
göre daha fazla olmaktadır.

2.6.4. Eklem Esnekliği
Eklem esnekliği, vücuttaki çeşitli eklemlerin tüm hareket genişliği boyunca hareket
edebilmesidir. İki çeşit esneklik bulunmaktadır: Statik ve dinamik. Statik esneklik, harekete
dahil olan eklemlerin en son sınırlarına kadar, yavaş ve sürekli olarak gerilmesiyle elde edilen
hareket genişliğidir. Dinamik esneklik ise vücudun bir bölümünün son sınıra kadar hızlıca
hareket etmesiyle oluşan hareket genişliğidir.
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Esneklik, ekleme özgü ve egzersiz ile geliştirilebilen bir özelliktir. Omuz, diz ve kalça
eklemlerinin dinamik esnekliği, hareketsiz çocuklarda yaşla birlikte azalma eğilimi
göstermektedir. Ayrıca erkek çocuklara göre kız çocukları her yaşta daha esnektirler.

2.6.5. Aerobik Kapasite
Maksimum aerobik güç, bir insanın vücutta oksijeni metabolik amaçlar için kullanma
yeteneğidir. Diğer tüm faktörlerin eşit olması durumunda, oksijen alımı, dayanıklılık odaklı
performansın kalitesini belirlemektedir. Maksimum aerobik güç, erkekler ve kızlar arasındaki
performans farklılıklarını açıklamaya yardımcı olan yağsız vücut kütlesi ile yakından
ilişkilidir. Vücut ağırlığının kilogramı başına maksimum oksijen alımı ayarlandığında,
erkekler için küçük bir değişim (artış yok) ve olgunluğa eriştikçe kızlar için kademeli bir
azalma görülür. Kızlarda görülen azalma, vücut yağındaki artışa ve yağsız vücut kütlesindeki
azalmaya bağlıdır. Maksimum oksijen alımı vücut ağırlığına göre 12 yaşından itibaren hem
kız hem erkeklerde yıllık bazda benzer miktarlarda artmasına rağmen erkeklerde beş yaşına
kadar daha yüksek değerdedir.
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Uygulamalar
1. Çocukların fiziksel gelişimini etkileyen etmenlere ilişkin yapılmış araştırmaları ve
sonuçlarını araştırınız?
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Uygulama Soruları
1. Çocukların fiziksel gelişimini etkileyen etkenlere ilşkin yapılmış araştırmaları
incelediniz mi?
2. Bu araştırma sonuçları, öğrendiğiniz bilgileri ne şekilde desteklemektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğum öncesi dönemde bebek en çok annenin beslenme durumu ve beslenmesini
olumsuz yönde etkileyecek hastalıklardan etkilenerek büyüme ve gelişme sorunları
yaşayabilmektedir. Annenin şeker hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon gibi bazı hastalıkları,
sağlığı olumsuz etkileyebilecek olan sigara, alkol gibi ilaç ve madde kullanımı, yaşadığı
ortamda kurşun gibi zehirleyici maddelere maruz kalması bebeğin gelişimini olumsuz yönde
etkilemektedir.
Kalıtım gelişimi etkileyen önemli bir faktördür ve kalıtımın kapsamını annenin
yumurta ve babanın sperm hücrelerinde bulunan 23’er adet kromozom belirlemektedir.
Dolayısıyla çocukların büyüme düzenleri genellikle genetik yapılarıyla kontrol edilmekte ve
her insanın doğasına ve oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Çocuğun doğduktan sonra
büyümesi ve gelişmesi için iyi ve dengeli beslenmeye gereksinimi bulunmaktadır. Çocuğun
bedeninin büyümesi ve gelişmesi fiziksel gelişimini de olumlu yönde etkilemektedir. Bunun
yanı sıra iyi beslenen çocuklar duygusal olarak rahat olurken, yetersiz beslenen çocuklarda
sinirlilik durumları görülebilmektedir. Motor becerilerin kazanılmasına ilişkin dönüm noktası
çizelgelerinin hiçbirinde, erkekler ve kızlar için ayrı beceri edinme yaşları belirtmemektedir.
Bunun nedeni beceri edinme dizisinde veya beceri başlangıcı için ortalama yaşlarda önemli
bir cinsiyet farklılığı görülmemektedir. İklim ve çocukların vücut yapıları arasında bir ilişki
bulunmaktadır. Daha fazla vücut yüzey alanının vücut ısısını dağıtmaya yardımcı olduğu
sıcak iklimlerde, uzun boylu ve ince fizikler daha yaygındır. Kısa boy ve kalın fizikler ise,
vücut ısısının korunmasında minimal vücut yüzey alanının avantajlı olduğu soğuk iklimlere
özgüdür.
Çocuğun vücut yapısı (fiziği) motor performans kalitesini etkilemektedir. Vücut tipleri
mezomorfik (adale ve kemikleri çok gelişmiş), ektomorfik (en çok sinirleri ve beyin kısmı
gelişmiş olan) ve endomorfik olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Fiziksel olgunluk, çocukların
performanslarını büyük ölçüde etkilemektedir. Olgunluk genellikle kronolojik yaşla (yani
gün, ay ve yıldaki yaş) iskelet yaşı karşılaştırılarak ölçülmektedir. İnsanların genetik olarak
belirlenmiş sayıda kas lifi vardır. Her bir kas lifinin boyutu arttıkça kaslar daha da büyür, yani
kasların büyüklüğü ilk önce lif sayısı ve ikincisi de büyüklüğü ile belirlenir. Dolayısıyla kas
yapısı genetik faktörlerle sınırlı kalmaktadır. Eklem esnekliği, vücuttaki çeşitli eklemlerin tüm
hareket genişliği boyunca hareket edebilmesidir. İki çeşit esneklik bulunmaktadır: Statik ve
dinamik. Statik esneklik, harekete dahil olan eklemlerin en son sınırlarına kadar, yavaş ve
sürekli olarak gerilmesiyle elde edilen hareket genişliğidir. Dinamik esneklik ise vücudun bir
bölümünün son sınıra kadar hızlıca hareket etmesiyle oluşan hareket genişliğidir. Maksimum
aerobik güç, bir insanın vücutta oksijeni metabolik amaçlar için kullanma yeteneğidir. Diğer
tüm faktörlerin eşit olması durumunda, oksijen alımı, dayanıklılık odaklı performansın
kalitesini belirlemektedir.
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Bölüm Soruları
1) Doğum öncesi dönemde bebek, anneden kaynaklı hangi etkenden etkilenir?
A. Annenin şeker hastalığı
B. Annenin kalp hastalığı
C. Annenin kurşun gibi zehirleyici maddelere maruz kalması
D. Annenin sigara, alkol gibi ilaç ve madde kullanımı
E. Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi annenin tütün maddesi kullanmasının doğum öncesi
dönemde yol açabileceği riskli durumlardan biri değildir?
A. Fetal hipoksi
B. Zatürre
C. Düşük yapma olasılığını artırmakta
D. Rahim içi büyüme geriliği
E. Daha yüksek ölü doğum oranları
3) Anne ve babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen genetik yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Fenotip
B. Endotip
C. Genotip
D. Ekrotip
E. Mezotip
4) Protein düzeyi çok düşük dengesiz bir beslenme düzeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Yetersiz beslenme
B. Marasmus
C. Dengesiz beslenme
D. Kvaşiyorkor
E. Fetal Hipoksi
5) Adale ve kemikleri çok gelişmiş) vücut tipine sahip çocuklar hangi vücut tipine
sahiptir?
A. Mezomorfik
B. Kemomorfik
C. Ektomorfik
D. Fetamorfik
E. Endomorfik
6) Aerobik ve aerobik olmayan beceri odaklı etkinlikler de dahil olmak üzere pek çok
alanda yetersiz performans gösteren çocuklar hangi vücut tipine sahiptir?
A. Mezomorfik
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B.
C.
D.
E.

Kemomorfik
Ektomorfik
Fetamorfik
Endomorfik

7) Kas gelişimi ve kas gücüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Kas lifinin boyutu arttıkça kaslar daha da büyür.
B. Kasların niteliği bebeklikten ergenliğe dek değişir.
C. Ergenlik döneminde, kaslarda bir gelişim ilerlemesi yaşanmaktadır.
D. Kas liflerinin sayısı fiziksel etkinliklerle artırılabilir.
E. Kasların büyüklüğü lif sayısı ve büyüklüğü ile belirlenir.
8) Harekete dahil olan eklemlerin en son sınırlarına kadar, yavaş ve sürekli olarak
gerilmesiyle elde edilen hareket genişliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Statik Esneklik
B. Esneklik
C. Dinamik Esneklik
D. Kas Esnekliği
E. Omur Esnekliği
9) Omuz, diz ve kalça eklemlerinin ………………..esnekliği, hareketsiz çocuklarda
yaşla birlikte azalma eğilimi göstermektedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A. Statik
B. Eksen
C. Dinamik
D. Kas
E. Omur
10) Maksimum aerobik güç, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A. Maksimum oksijen
B. Fiziksel gelişim
C. Yağsız vücut kütlesi
D. Eklem esnekliği
E. Vücut direnci
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Cevaplar
1) E
2) B
3) C
4) D
5) A
6) E
7) D
8) A
9) C
10) C
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3. MOTOR GELİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Bebeklik Döneminde Motor Gelişim
3.2.İlk Çocukluk Döneminde Motor Gelişim
3.3.Okul Döneminde Motor Gelişim
3.4. Ergenlik Döneminde Motor Gelişim

42

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Bebeklik döneminde motor gelişim nasıldır?
İlk çocukluk döneminde motor gelişim nasıldır?
Okul döneminde motor gelişim nasıldır?
Ergenlik döneminde motor gelişim nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Bebeklik Döneminde Motor Bebeklik döneminde motor Kazanım,
okuyarak
ve
Gelişim
gelişimi açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.
İlk Çocukluk
Motor Gelişim

Döneminde İlk çocukluk
motor
açıklayabilme

Okul Döneminde
Gelişim

döneminde Kazanım,
okuyarak
ve
gelişimi araştırarak geliştirilecektir.

Motor Okul döneminde motor Kazanım,
okuyarak
ve
gelişimi açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.

Ergenlik Döneminde Motor Ergenlik döneminde motor Kazanım,
okuyarak
ve
Gelişim
gelişimi açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar













Psikomotor
Nöromotor
Motor
Refleksler
Moro
Yakalama
Arama
Emme
Babinski
Yürüme
Tonik boyun
Yüzme

45

Giriş
Bu kitap için terimsel açıdan, yaygın olarak kullanılan psikomotor ya da nöromotor
terimini kullanmak yerine insan hareket ve davranışlarına atıfta bulunmak için genel bir ifade
olarak “motor” terimi kullanılmıştır. Psikomotor kelimesi, zihin (psiko) ile insan hareketi
(motor) arasındaki etkileşimin tanınması ile oluşturulmuştur. Akıl, hemen hemen tüm insan
hareketinin üretiminin kritik bir bileşenidir. Psikomotor, insan hareketini içeren gelişim
alanına atıfta bulunmak için özellikle yararlıdır. Motor terimi genel olarak eş anlamlı olarak
kullanılmasına rağmen, psikomotor terimi aslında yüksek beyin merkezlerinden, örneğin
motor korteksinden gelen elektriksel bir dürtü tarafından başlatılan hareketleri ifade
etmektedir. Çoğu hareket bu tür bir uyarmanın sonucu gerçekleşmektedir. Bununla birlikte,
refleksif hareket alt beyin merkezlerinde veya merkezi sinir sisteminde başlatılan bir hareket
davranışı biçimi olduğu için, refleksleri, istemli hareketlerden ayırmak için “motor” terimi
kullanılmaktadır.
Fiziksel gelişim, bedenin ağırlıkça artması ve boyca uzamasının yanında bedeni
oluşturan tüm alt sistemlerinde büyümesini ve olgunlaşmasını içerir. Fiziksel gelişim bireyin
bedensel yapısı, sinir kas işlevlerindeki değişim ve dengelenme süreci ile ilgilidir. Motor
gelişim ise, yaşam boyunca insan hareketinde meydana gelen değişiklikler olarak
tanımlanmaktadır. Büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişmesine paralel olarak
organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması, bireyin, organlarının işleyişini denetim
altına almada gösterdiği becerikliliğin artmasıdır. Motor gelişim genellikle hem kaba motor
beceriler olarak isimlendirilen emekleme, yürüme, koşma ve bisiklet sürme gibi hareket
becerilerini hem de ince motor beceriler olarak isimlendirilen nesneleri kavrama ya da
kaldırma, bir boya kalemini ya da kurşun kalemi tutma ya da dikiş iğnesine iplik geçirme gibi
manipülatif becerileri kapsamaktadır. Bu yeteneklerin olgunlaşarak geliştiği ve çevresel
faktörlerden çok az etkilendiğine ilişkin yaygın bir yanılgı bulunmaktadır. Olgunlaşma, temel
motor becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynamasına rağmen, tek etki olarak
görülmemelidir. Motor gelişim, çocuğun sahip olduğu biyolojik özelliklerden (kalıtım ve
olgunlaşma gibi) ve çocuğun yaşadığı çevreden etkilenmektedir. Çevrede bulunan hareket
fırsatları (örneğin oyuncaklar, salıncak setleri, tırmanma merdivenler gibi) motor gelişimini
etkilemektedir. Çocuklarda motor gelişim temel olarak hareketlere dayalı davranışlardaki
değişim yoluyla belirlenir. Biyolojik ve çevresel faktörlerin etkisiyle çocukların
hareketlerinde ortaya çıkan gelişme farklılıkları ve performans değişimleri ancak gözlenerek
anlaşılabilmektedir. Bu nedenle motor gelişim sürecini incelemenin başlıca aracı hareket
yeteneklerinin gelişmesinin izlenmesidir.
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3.1. Bebeklik Döneminde Motor Gelişim
Bebek doğduğunda vücudunu kontrol edecek yeterlilikte değildir. Vücudun denetim
altına alınması, büyüme, olgunlaşma ve öğrenmeyi gerektirmektedir. Bebekler başlangıçta
refleksif hareketler ve denetimsiz genel vücut hareketleri olmak üzere iki tür hareket
gerçekleştirmektedir. Ancak bebekler, hızlı gelişim sürecinde vücutlarını çok hızlı bir şekilde
kontrol altına almakta ve iki yaşında motor gelişimde büyük bir ilerleme meydana

gelmektedir.
Şekil 1. Bebeklik Döneminde Motor Gelişim Evreleri
Bebekler, birinci ayın sonunda yüzükoyun yatırıldıklarında çenesini kaldırır. İlk
aylarda boyun zincirinin gelişmesiyle çocuğun boyun kontrolünü kazandığı ve başını dik
tuttuğu görülür. Daha sonra kontrol sırta doğru gelişir. Üç aylıkken sırtüstü yatırıldıklarında,
kendisine uzatılan bir nesneyi yakalama ve tutma çabası göstermektedir. Dört aylıkken
yardımla oturur (Resim 1), beşinci ayda kucakta oturabilir ve başını tam anlamıyla kontrol
edebilir. Altıncı ayda, çocuk sandalyesinde oturabilir ve önünde sallanan nesneyi yakalamaya
çalışır. Yedi aylıkken kendi başına oturabilir, yüzükoyun yatırıldığında sürünme hareketi
başlar. Sekizinci ayda destekle ayakta durma çabası gösterir. Sekiz-dokuz aylıkken 1-2 metre
sürünebilir. Onuncu ayda emekler. Bazı çocuklar emekleme devresini kısa sürede atlatıp
yürüme çabasına girer yürümeden önce tutunarak ayakta durma, tutunarak yer değiştirme
davranışları gelişir. On birinci ayda elinden tutulduğunda yürüyebilmektedir. On ikinci ayda
eşyaya tutunarak ayağa kalkma çabası gösterirken, 13. ayda merdiven basamaklarını
emekleyerek tırmanmaya çalışmaktadır. 14 aylıkken tek başına ayakta durabilir ve on beş
aylıkken bağımsız bir şekilde yürüyebilmektedir. Ancak her aşamada olduğu gibi yürümede
de çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar unutulmamalıdır. Bu beceriler daha erken ya da
geç gerçekleşebilir.18 ay civarında merdiven çıkmaya çalışan çocuk, iki yaşından sonra ise
koşmada başarılıdır. Merdiven inme çıkmada yapabildiğini ispatlama düşüncesiyle yardım
kabul etmez. İki yaşından sonra çocuğun büyük kas becerilerinde hızlı bir gelişme görülür.
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Resim 1. Bebekler 4 aylıkken yardımla oturabilir.
Resim 2. Altıncı ayda, çocuk sandalyesinde oturabilir.
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Resim 3. Yedi aylıkken yüzükoyun yatırıldığında sürünme hareketi başlar.
Resim 4. 8-9 aylıkken 1-2 metre sürünebilir. Resim 5. 12. ayda eşyaya tutunarak ayağa
kalkar.
Büyüme, aynı zamanda, büyümenin vücut merkezinde başladığı ve ekstremitelere
doğru hareket ettiği içten dışa doğru prensibini takip etmektedir. Örneğin, bebekler gövde ve
kol kaslarını, ellerini ve parmaklarını kontrol etmeden önce kontrol ederler ve birkaç
parmağını kontrol etmeden önce bütün ellerini kullanırlar. Bebekler bir şeyler yapmak için
motive edildiklerinde yeni bir motor davranış oluşturabilirler. Bir motor becerisine hâkim
olmak, bebeğin becerinin birkaç bileşenini koordine etmek için aktif bir çaba göstermesini
gerektirir.
Bebeklik döneminde motor becerilerin sürekli tekrarı gözlenmektedir. Bebekler,
defalarca ve ritmik bir şekilde tekmeler, el sallar, zıplar, vurur, sürtünür, tırmalar ve
sallanırlar. Bu yinelenen hareket örüntüleri, özellikle altı ya da yedi aylık dolduklarında öne
çıkmakta ancak bu davranışların bazı özellikleri, özellikle de parmak hareketleri ve
tekmeleme ilk haftalarda bile görülebilen hareketlerdir. Bu hareketler bütünüyle istemli ya da
koordinasyonlu hareketler olmamakla birlikte tamamen rastgele oldukları da
söylenememektedir.
İlk bir yıl içerisindeki motor becerilerdeki gelişim, bebeklerin bağımsız bir şekilde
hareket etmelerini sağlayarak çevrelerini daha kapsamlı bir şekilde keşfetmelerini ve
çevresindekilerle daha kolay etkileşime girmelerini kolaylaştırmaktadır. Yaşamın ikinci
yılında, küçük çocuklar motorik olarak yetenekli ve hareketli hâle gelmektedir. İkinci yıldaki
motor aktiviteler çocuğun motor becerilerinin gelişimi için hayati öneme sahiptir. 13 ile 18 ay
arasında, bebekler ipe tutturulmuş bir oyuncağı çekebilir, ellerini ve bacaklarını kullanarak
birkaç adım atarak merdivenden yukarı çıkabilirler. 18 ila 24 ay boyunca küçük çocuklar,
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hızlı bir şekilde yürüyebilir veya kısa bir mesafe boyunca dik bir şekilde koşabilir, zemindeki
nesnelerle oynarken ayaklarının üzerinde çömelme pozisyonunda kendini dengeleyebilir,
dengesini kaybetmeden geriye doğru yürüyebilir, ayakta dururken düşmeden topu
tekmeleyebilir, ayakta top atabilir ve yerinde zıplayabilirler.

Resim 6-7. 18 ila 24 ay boyunca küçük çocuklar, hızlı bir şekilde yürüyebilir veya
kısa bir mesafe boyunca dik bir şekilde koşabilir, zemindeki nesnelerle oynarken ayaklarının
üzerinde çömelme pozisyonunda kendini dengeleyebilir.

3.1.1. Refleksler
Doğum öncesi yaşamın son dört ayı boyunca ve doğumdan sonraki ilk dört ay
boyunca, bebeklerin davranış repertuvarının önemli bir bölümünü refleksler oluşturmaktadır
ve dört-altı ay arasında kaybolmaktadır. Bu reflekslerin (Tablo 1) hepsi normal gelişim
gösteren tüm yeni doğanlarda görülmektedir. Refleksler, gelişimin ilginç ve önemli bir
yönüdür. Bebekler, birkaç gönüllü yetenek ve sınırlı hareketlilik ile doğmaktadır. Yeni
doğanlar temelde çaresizdir ve bu nedenle kendilerine bakım veren anne ya da yetişkine ve
hayatta kalma konusunda reflekslerine büyük ölçüde bağımlıdır. Koruma, beslenme veya
hayatta kalma için ağırlıklı olarak kullanılan refleksler, belirli uyarıcıların tetiklediği istem
dışı fiziksel tepkilerdir. “Beynin korteks seviyesinin altında”, beyin sapı gibi düşük beyin
bölgelerinde gerçekleşmekte, bebeklerin istemsiz ve bilinçsiz bir çabasından
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle refleksif hareketler, yüksek beyin merkezlerinin doğrudan
müdahalesi olmadan üretilmektedir. Bu süreçte elektriksel uyarıcılar, uyarıcı oluşturmakta ve
bu uyarılar merkezi sinir sistemine iletilmektedir. Merkezi sinir sisteminde bilgi
bütünleşmekte ve gerekli kaslara uygun hareket mesajı verilmektedir. Bebekler, genellikle
vücutlarının sadece bir yeri uyarılsa bile, tüm vücutlarının titreştiği genel kıpırdanmalar
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göstermektedirler. Örneğin bebeğin ayak başparmağının gıdıklanması, tüm vücudunun
hareket etmesine neden olmaktadır.
Refleksler

Özellikleri

Gelişimi

Moro

Bebek, sırtüstü yatar pozisyonda iken kollardan tutarak baş birkaç cm Üç-dört
yukarıya doğru kaldırılıp aniden dikkatlice bırakılırsa kollar önce kaybolur.
dışa doğru açılıp sonra tekrar içe, vücuda doğru çekilir. Parmaklar
yelpaze şeklinde açılır. Ayrıca bebeğin yanında yüksek bir ses
çıkartıldığında, bebekte irkilme gözlenmektedir. Moro refleksi
merkezi sinir sisteminin sağlığını gösteren en önemli reflekstir.

ayda

Yakalama

Bebeğin avuç içine konulan her nesneyi bebek sıkı sıkıya Üç-dört
kavramaktadır. Bebekler amaçlı bir şekilde bir objeyi üç ay civarında kaybolur.
tutmaya başlarlar.

ayda

Arama

Parmak ya da herhangi bir obje bebeğin yanağına İki-Üç
dokundurulduğunda, bebek başını dokunulan tarafa doğru döndürür. kaybolur.
Bebek ağzını açar ve genellikle emme hareketini gösterir.

ayda

Emme

Bebeğin dudağına parmak ya da herhangi obje dokunduğunda kendi Uyanık durumda
kendine emme hareketi görülmektedir. Bu refleks dışarıdan bir üç-dört
ayda,
uyarıcı olmadan, bebek uyurken de gerçekleşebilmektedir.
uykuda yedinci
Ayda kaybolur.

Babinski

Bebeğin ayak tabanı, tırnak, toplu iğne başı gibi sert cisimlerle, Üçüncü
parmaklardan topuğa doğru hafif bastırılarak çizildiğinde, bebek kaybolur.
başparmağını geriye, diğer parmaklarını ise yelpaze gibi yana doğru
açar.

ayda

Yürüme

Bebek, koltuk altlarından ayakları zemine ya da düz bir yüzeye biraz Üçüncü
değecek şekilde tutulur. Bebek bir sağ, bir de sol bacağını öne atarak kaybolur.
birkaç adım atma hareketi gösterir.

ayda

Tonik
boyun

Bebek, uyanıkken sırt üstü yatırılır. Baş bir tarafa doğru Üç-dört
döndürüldüğünde, bebeğin kolunu başın döndürüldüğü tarafa doğru kaybolur.
uzatması, diğer taraftaki kol ve bacağın içe doğru çekilmesidir.
Refleks kaybolduktan sonra sırt üstü pozisyonda, baş bir tarafa
çevrilse de, her iki taraftaki kol ve bacaklar simetrik olarak
durmaktadır.

ayda

Yüzme

Bebek, masa üstü, zemin gibi sağlam bir yüzey üzerinde, su
yüzeyinde veya suda yatay olarak tutulur. Bebek, suda kollar ve
bacaklarını hareket ettirerek, yüzmeye benzer hareketler
gerçekleştirir.

Bir-iki
hafta
içerisinde
kaybolur.

Tablo 1. Refleksler, özellikleri ve gelişimi.

3.2. İlk Çocukluk Döneminde Motor Gelişim
İlk çocukluk dönemi içerisinde fiziksel gelişimin hızı ya da büyüme değeri, bebeklik
dönemine oranla yavaşlamaktadır. Bununla birlikte motor gelişim açısından, okul öncesi
yıllarda motor becerilerin gelişimi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bedensel büyümedeki
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artışla kasların gelişimi, çocukların motor becerilerinde de ilerlemesine katkıda
bulunmaktadır. Çocukların bu dönemde yapabilecekleri davranışların sayısı artmakta ve
becerileri gelişmektedir.
İki-üç yaşlarında çocuklar:













Atlar.
Topa tekmeyle vurabilir.
Topu iki eliyle atabilir.
Üç tekerlekli bisiklete binebilir.
Her bir ayağının üstünde dengede durabilir.
Parmak uçlarında yürüyebilir.
Korkuluğa tutunmadan merdivenleri inip çıkabilir.
Oyun hamurunu sıkabilir, şekil verebilir.
Kapı kolunu açabilir.
Kitabın sayfalarını çevirebilir.
Kağıdı ikiye katlayabilir.
Bardağı kendisi tutabilir ve suyunu içebilir.

Üç-dört yaşındaki çocuklar:








Düşmeden koşabilir, durabilir ve yeniden harekete geçebilir.
Büyük topları yakalayabilir.
Merdivenleri kolayca inip çıkabilir.
Büyük düğmeleri ilikleyebilir.
Makas kullanarak rastgele kağıt kesebilir.
Büyük parçalı yapbozları yapabilir.
Kalemi başparmak ile ilk iki parmak arasında tutabilir.

Dört-beş yaşında çocuklar:










Hızlı koşabilir.
Denge tahtası üzerinde bir uçtan diğer uca yürüyebilir.
Büyük oyuncaklarını taşıyabilir.
Kendi kendine giyinebilir.
Çatal-kaşık kullanarak yemek yiyebilir.
Makasla belli bir çizgi üzerinden kesebilir.
İpi boncuklardan geçirebilir.
Kalemi parmaklarıyla kavrayarak tutmaya başlar.
Kare ve üçgeni kopyalayabilir.

Beş-altı yaşında çocuklar:
 Top oyunları oynayabilir.
 Yerde top zıplatabilir.
 Topu yetişkinler gibi atabilir.
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Ayak değiştirerek sıçrayabilir.
İki tekerlekli bisiklete binebilir.
Küçük düğmeleri ilikleyebilir.
Fermuarı birleştirebilir.
Büyük harfleri çizebilir.
Resmin sınırlarını taşırmadan boyama yapabilir.
Koşarken yerden nesne alabilir.
Ayakkabının bağcıklarını bağlayabilir.

İki-altı yaş dönemindeki çocukların etkinlik düzeyleri oldukça yüksektir. İlgilerini ve
dikkatlerini çeken bir etkinlik yapmadıklarında uzun süre bir yerde oturamamaktadırlar.
Koşmak, atlamak, tırmanmak, kaymak, sürünmek bu dönemdeki çocukların en temel hareket
ihtiyaçlarındandır. Bu dönemde çocuklar büyük kaslarını, küçük kaslarından daha iyi
kullanmaktadır. Büyük kaba motor becerilerin çoğunu kazanmış durumdadırlar. Bu beceriler
genellikle kollarda, bacaklarda ve genel güç noktalarında yoğunlaşmaktadır. Bu dönemin
başlangıcında çocuklar kendi bedenlerini tanıma ve hareket yeteneklerini anlayabilme için
yoğun çaba içeren etkinliklerini denemektedirler. Bu hareketler sırasında beden çok abartılı ya
da çok sınırlı bir şekilde kullanılabilmektedir. Buna bağlı olarak sakarlık davranışları
gözlenebilmektedir. Yaşın ilerlemesiyle artan kontrol düzeyiyle birlikte hareketlerde uyum ve
koordinasyon artmaktadır. Özellikle dört yaşındaki çocuklarda hareketlerdeki uyum örüntüleri
rahatça gözlenebilmektedir. Beş-altı yaşına gelen çocuklar ise mekanik açıdan etkili,
koordinasyon düzeyi yüksek, uyumlu ve kontrollü olma özelliği taşıyan birçok beceriyi
sergileyebilmektedir. Motor gelişimdeki bu ilerleme, kademeli olarak gelişmektedir. Bu
artışın desteklenmesinde çocuğa sağlanacak desteğin, cesaretlendirme sürecinin ve deneme
olanaklarının sunulması çok önemlidir.
Bu dönemdeki çocukların gözleri henüz ıraksak olduğu ve görme duyusu tam olarak
gelişmemiş olduğundan büyük puntolu kitapları daha rahat inceleyebilirler. Görme organı ve
küçük kasların tam olarak olgunlaşmaması nedeniyle bazı etkinlikleri tam olarak yerine
getirememe ya da yerine getirmede daha uzun süreye ihtiyaç duymaktadırlar. Örneğin iğne
deliğinden iplik geçirme, ipe boncuk dizme gibi etkinliklerde büyük boncuklara, boyamada
büyük fırçalara, pastel boyalarına ve kalın boya kalemlerine gereksinim duyarlar.
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Resim 8. Bu dönemdeki çocukların gözleri henüz ıraksaktır ve görme duyusu tam olarak
gelişmemiştir.

Resim 9. Bu dönemde çocuklar büyük puntolu kitapları daha rahat inceleyebilirler.

3.3. Okul Döneminde Motor Gelişim
Gelişen vücut yapısı, esneklik, güç, denge, çeviklik ve atiklikle birlikte motor beceriler
giderek artan tepki hızı farklılıklarını beraberinde getirmektedir. Okul döneminin başında ve
sonunda olan çocuklarda tepki hızları arasında iki kat farklılık bulunmaktadır. Bu dönemde
çocuklar yeni kaba motor becerileri kazanmaktan ziyade çok önceden kazanmış oldukları
motor becerileri daha çevik, akıcı ve doğru bir şekilde ortaya koymaya başlamaktadır.
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Okul döneminin başlangıcında büyük kas gelişimi sayesinde sergilenebilecek motor
beceriler koşma, dikey atlama, belirlenmiş bir bölgeye atış yapabilme iken, ilerleyen yaşlarda
hızlı koşabilme, küçük topları yakalayabilme, top sürme, sopa ile topa vurma gibi motor
becerileri rahatlıkla sergilemeyebilecekleri bir seviyeye erişmektedirler. Bu dönemdeki
çocuklar motor becerilerini çoğunlukla eğlence ve spor yapma şeklinde kullanmaktadırlar.

Resim 10-11. Bu dönemdeki çocuklar motor becerilerini çoğunlukla eğlence ve spor yapma
şeklinde kullanmaktadırlar.
Bu dönemdeki çocuklarda küçük kas gelişimi de artış göstermektedir. Yedi yaş
civarındaki çocuklar açık ve okunaklı bir şekilde yazı yazma becerisi gösterebilmektedir.
İlerleyen yaşlarda model figürler yapabilme, müzik aleti çalabilme, güzel yazı yazabilme,
detaylı çizim yapabilme gibi becerileri bireysel farklılıkları çerçevesinde farklı düzeylerde
sergileyebilmektedirler.
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Resim 12. Bu dönemdeki çocuklarda küçük kas gelişimi de artış göstermektedir.

3.4. Ergenlik Döneminde Motor Gelişim
Ergenlik döneminde erkek ve kız çocuklar motor beceriler açısından ulaşabilecekleri
en üst düzey becerilere sahip olmaktadırlar. Ancak ergenlik döneminin başlangıcında okul
dönemindeki motor becerilerde azalma yaşanmaktadır. Bunun nedeni ise kemik ve kaslardaki
büyümenin farklı hızlarda olması ile açıklanmaktadır. Ergenlik döneminde geçişte özellikle
motor hareketlerde acemilik yaşanabilmekte ve vücuttaki orantısız büyümeye paralel olarak
sakarlıklar artabilmektedir. Ergenliğin son dönemine doğru uyum sağlanmakta ve özellikle elgöz koordinasyonu artmaktadır. Ergenlik döneminin son aşamalarında kızlar ve erkekler,
birçok motor beceriyi yetişkin düzeyinde sergileyebilmektedirler.
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Uygulamalar
1.
Çevrenizdeki çocukların motor gelişimlerini gözlemleyebilirsiniz. Yaptığınız
bu gözlemlerle, bu bölümde öğrendiklerinizi karşılaştırabilirsiniz. Bu uygulama sizin
öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlayacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Çevrenizdeki çocukların motor gelişimlerini gözlemlediniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fiziksel gelişim, bedenin ağırlıkça artması ve boyca uzamasının yanında bedeni
oluşturan tüm alt sistemlerinde büyümesini ve olgunlaşmasını içerir. Motor gelişim ise yaşam
boyunca insan hareketinde meydana gelen değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. Motor
gelişim genellikle hem kaba motor beceriler olarak isimlendirilen emekleme, yürüme, koşma
ve bisiklet sürme gibi hareket becerilerini hem de ince motor beceriler olarak isimlendirilen
nesneleri kavrama ya da kaldırma, bir boya kalemini ya da kurşun kalemi tutma ya da dikiş
iğnesine iplik geçirme gibi manipülatif becerileri kapsamaktadır.
Bebeklik döneminde motor gelişim açısından, bebek doğduğunda, vücudunu kontrol
edecek yeterlilikte değildir. Vücudun denetim altına alınması, büyüme, olgunlaşma ve
öğrenmeyi gerektirmektedir. Bebekler başlangıçta refleksif hareketler ve denetimsiz genel
vücut hareketleri olmak üzere iki tür hareket gerçekleştirmektedir. Ancak bebekler, hızlı
gelişim sürecinde vücutlarını çok hızlı bir şekilde kontrol altına almakta ve iki yaşında motor
gelişimde büyük bir ilerleme meydana gelmektedir. Doğum öncesi yaşamın son dört ayı
boyunca ve doğumdan sonraki ilk dört ay boyunca, bebeklerin davranış repertuvarının önemli
bir bölümünü moro, yakalama, arama, emme, babinski, yürüme, tonik boyun ve yüzme gibi
refleksler oluşturmaktadır.
İlk çocukluk döneminde motor gelişim açısından, fiziksel gelişimin hızı ya da büyüme
değeri, bebeklik dönemine oranla yavaşlamaktadır. Bununla birlikte motor gelişim açısından,
okul öncesi yıllarda motor becerilerin gelişimi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bedensel
büyümedeki artışla kasların gelişimi, çocukların motor becerilerinde de ilerlemesine katkıda
bulunmaktadır. 2-6 yaş dönemindeki çocukların etkinlik düzeyleri oldukça yüksektir.
İlgilerini ve dikkatlerini çeken bir etkinlik yapmadıklarında, uzun süre bir yerde
oturamamaktadırlar.
Okul döneminde motor gelişim açısından, gelişen vücut yapısı, esneklik, güç, denge,
çeviklik ve atiklikle birlikte motor beceriler giderek artan tepki hızı farklılıklarını beraberinde
getirmektedir. Okul döneminin başında ve sonunda olan çocuklarda tepki hızları arasında iki
kat farklılık bulunmaktadır. Bu dönemde çocuklar yeni kaba motor becerileri kazanmaktan
ziyade çok önceden kazanmış oldukları motor becerileri daha çevik, akıcı ve doğru bir şekilde
ortaya koymaya başlamaktadır.
Ergenlik döneminde motor gelişim açısından, erkek ve kız çocuklar motor beceriler
açısından ulaşabilecekleri en üst düzey becerilere sahip olmaktadırlar. Ancak ergenlik
döneminin başlangıcında okul dönemindeki motor becerilerde azalma yaşanmaktadır. Bunun
nedeni ise, kemik ve kaslardaki büyümenin farklı hızlarda olması ile açıklanmaktadır.
Ergenlik döneminde geçişte özellikle motor hareketlerde acemilik yaşanabilmekte ve
vücuttaki orantısız büyümeye paralel olarak sakarlıklar artabilmektedir. Ergenliğin son
dönemine doğru uyum sağlanmakta ve özellikle el-göz koordinasyonu artmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) …………………..terimi yüksek beyin merkezlerinden, örneğin motor
korteksinden gelen elektriksel bir dürtü tarafından başlatılan hareketleri ifade
etmektedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Lokomotor
B. Motor
C. Psikomotor
D. Hareket
E. Denge
2) Motor gelişime yönelik, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.
Motor gelişimde belirleyici faktör kalıtımdır.
B.
Motor gelişim çevresel faktörlerden etkilenmektedir.
C.
Motor gelişim genellikle hem kaba motor becerileri hem de ince motor
becerileri kapsamaktadır.
D.
Çocuklarda motor gelişim temel olarak hareketlere dayalı
davranışlardaki değişim yoluyla belirlenir.
E.
Motor gelişim sürecini incelemenin başlıca aracı hareket yeteneklerinin
gelişmesinin izlenmesidir.
3) Bebekler, ne zaman yüzükoyun yatırıldıklarında çenesini kaldırabilmektedir?
A. İlk bir haftada
B. Birinci ayın sonunda
C. İkici ayın sonunda
D. Üçüncü ayın sonunda
E. Dördüncü ayın sonunda
4) Bebekler genel olarak kaçıncı aydan itibaren emekler?
A. 6. ay
B. 7. ay
C. 8. ay
D. 9.ay
E. 10. ay
5) Bebekler kaçıncı ayda yüzükoyun yatırıldığında sürünme hareketine başlar?
A. 5. ay
B. 6. ay
C. 7. ay
D. 8. ay
E. 9. ay
6) Bebek, sırt üstü yatar pozisyonda iken kollardan tutarak baş birkaç cm yukarıya
doğru kaldırılıp aniden dikkatlice bırakılırsa kollar önce dışa doğru açılıp sonra
tekrar içe, vücuda doğru çekilir. Bu hangi reflekstir?
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A.
B.
C.
D.
E.

Moro refleksi
Yakalama refleksi
Tonik boyun refleksi
Babinski refleksi
Yüzme refleksi

7) Bebeğin ayak tabanı, tırnak, toplu iğne başı gibi sert cisimlerle, parmaklardan
topuğa doğru hafif bastırılarak çizildiğinde bebek başparmağını geriye, diğer
parmaklarını ise yelpaze gibi yana doğru açar. Bu hangi reflekstir?
A. Moro refleksi
B. Yakalama refleksi
C. Tonik boyun refleksi
D. Babinski refleksi
E. Yüzme refleksi
8) Doğumdan sonra bir-iki hafta içerisinde kaybolan refleks hangisidir?
A. Moro refleksi
B. Yakalama refleksi
C. Tonik boyun refleksi
D. Babinski refleksi
E. Yüzme refleksi
9) Aşağıdakilerden hangisi iki-üç yaşlarında çocukların gerçekleştirebilecekleri motor
hareketlerden biri değildir?
A. Topu iki eliyle atabilir.
B. Merdivenleri kolayca inip çıkabilir.
C. Kağıdı ikiye katlayabilir.
D. Üç tekerlekli bisiklete binebilir.
E. Kitabın sayfalarını çevirebilir.
10) Çocuklar hangi dönemde yeni kaba motor becerileri kazanmaktan ziyade çok
önceden kazanmış oldukları motor becerileri daha çevik, akıcı ve doğru bir şekilde
ortaya koymaya başlamaktadır?
A. Bebeklik döneminde
B. İlk çocukluk döneminde
C. Okul döneminde
D. Ergenlik döneminde
E. Yetişkinlik döneminde
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Cevaplar
1) C
2) A
3) B
4) E
5) C
6) A
7) D
8) E
9) B
10) C
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4.MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Büyük Kas Becerileri
4.2.Küçük Kas / İnce Motor Becerileri
4.3.Büyük ve Küçük Kas Becerilerinin Kombinasyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Büyük kas becerileri nelerdir?
Hangi hareketler büyük kas becerileridir?
Küçük kas / ince motor becerileri
Hangi hareketler küçük kas becerileridir?
Büyük ve küçük kas becerilerinin kombinasyonu nasıl olmaktadır?
Hangi hareketler büyük ve küçük kas becerilerinin kombinasyonundan oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Büyük Kas Becerileri

Büyük
kas
açıklayabilme

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

becerilerini Kazanım,
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Küçük Kas / İnce Motor Küçük kas / ince motor Kazanım,
okuyarak
ve
Becerileri
becerilerini açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.
Büyük ve Küçük Kas Büyük ve küçük
Becerilerinin Kombinasyonu becerilerinin
kombinasyonunu
açıklayabilme

kas Kazanım,
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar









Büyük Kas Becerileri
Küçük Kas
İnce Motor Becerileri
Palmar Kavraması
Kıskaç Kavraması
El Hareketleri
Yazma Hareketi
El Tercihi
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Giriş
Büyük (kaba) hareketler ve küçük (ince) hareketler terimleri genellikle hareket
türlerini sınıflandırmak için kullanılmakta birlikte, genel olarak motor gelişmeyi de
kapsamaktadır. Motor becerilerinin öğrenilmesi ve gelişimi, benzer kronolojik yaştaki
çocuklar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte, çocuklarda beceri
geliştirme sırası benzerdir ve düzenli bir şekilde ilerlemektedir. Çocukların büyümesini
belirten üç gelişimsel öge bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:
1. Gelişim genellikle baştan ayağa doğru ilerler. Diğer bir ifadeyle, vücut
kısımlarının koordinasyonu ve yönetimi, vücudun alt kısımlarında gözlenmeden
önce vücudun üst bölümlerinde meydana gelmektedir. Örneğin, çocuklar,
tekmelemeden önce fırlatma becerilerini geliştirirler.
2. Gelişim, ayrıca, içeriden dışarıya doğru meydana gelir. Yani çocuklar ellerini
kontrol etmeden önce kollarını kontrol ederler. Nesneleri kavramadan önce onlara
ulaşabilirler. Parmaklar, atma ve yakalamanın daha ince noktalarının çoğunu
yönlendirdiği için, çoğu çocuk bu becerileri 10 veya 11 yaşına kadar isabetli bir
şekilde gerçekleştiremez.
Gelişim, genelden özele doğru ilerler. Diğer bir ifadeyle, kaba motor hareketleri ince
motor koordinasyonu ve küçük kas becerilerinden önce öğrenilir. Çocuklar hareket
becerilerini öğrendikçe, üretken olmayan hareketler yavaş yavaş ortadan kalkar. Çocuklar
amaçsız, gergin hareketleri ortadan kaldırmaya başladığında ve pürüzsüz, tutarlı bir
performans üretebildiklerinde, motor öğrenme gerçekleşir. Bu, küçük çocuklar için hareket
eğitiminde, atlama ve zıplama gibi büyük kas hareketlerinin üzerinde durulmasının nedenidir.
Bu nedenle, motor becerileri öğrenen çocukların, doğruluk endişesi duymadan ya da hata
yapmaktan korkmadan bunu yapmalarına izin verilmesi gerekmektedir.

4.1. Büyük Kas Becerileri
Büyük kas motor becerileri aynı zamanda kaba hareket becerileri olarak da
adlandırılmaktadır. Büyük hareketler öncelikle büyük kaslar veya kas grupları tarafından
kontrol edilmektedir. Örneğin büyük bir kas grubu, üst bacakta yer almaktadır. Bu kaslar
yürüme, koşma ve atlama gibi bir dizi hareketin üretilmesinde bir bütündür. Bu tür hareketler,
öncelikle büyük kas gruplarının bir fonksiyonu olarak, büyük (kaba) hareketler olarak kabul
edilmektedir. Kaba motor becerileri, kolları hareket ettirmek ve yürümek gibi büyük kas
aktivitelerini içeren becerilerdir. Bu beceriler, ince motor becerilere göre daha erken
gelişmektedir. Bebeklik döneminde geliştirilen temel kaba motor beceriler bedenin genel
duruş ve yürüyüş kontrolünü içermektedir. Bebeklerin dik bir şekilde yürümesi için, hem bir
bacakları üzerinde dengede durabilmeleri, hem de diğeri öne doğru sallanırken ağırlığı bir
bacağından diğerine kaydırabilmeleri gerekmektedir. Erken çocukluk döneminde ise, yürüme,
koşma, sallanma, dönme, yuvarlanma, zıplama gibi hareketler büyük kas becerilerine örnek
verilebilmektedir. Bu bağlamda altı yaşındaki çocuklar gayet becerikli bir şekilde koşar, atlar,
zıplar, sıçrar ve tırmanırlar, birçoğu iki tekerlekli bisiklete binebilmektedir. Diğer taraftan bu
yaştaki çocuklar henüz bir kurşun kalem ya da boya kalemini kullanma, doğru bir şekilde
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tutma ya da makasla düzgün bir şekilde kesme becerisine tam olarak sahip değillerdir. Bu tür
materyaller kullanırken bütün bedenleri işin içerisine girmekte, yazı yazarken ya da bir şeyi
keserken dilleri hareket etmekte, kolun tamamını ve sırtını devreye sokmaktadır.

Resim 1. Erken çocukluk döneminde makasla düzgün bir şekilde kesme becerisine
tam olarak sahip değillerdir.
Erken çocukluk döneminde kaba motor becerileri açısından çocuklar artık sadece dik
durmak ve dolaşmak için çaba göstermek zorunda değildir. Çocuklar bacaklarını daha
güvenle hareket ettirip kendilerini daha bilinçli hareket ettirdikçe çevrede dolaşmak onlar için
daha kolay hâle gelmektedir. Çocuklar, üç yaşındayken, sekme, atlama ve ileri geri koşma
gibi basit hareketleri gerçekleştirmekten zevk alırlar. Bir odanın içinde nasıl koşabileceklerini
ve bir engelin üzerinden atlayabildiklerini göstermekten gurur duyarlar. Dört yaşındaki
çocuklar
hâlâ
aynı
tür
aktivitelerden hoşlanırlar, ancak
daha karmaşık kaba motor
becerilerini gerçekleştirebilecek
hâle gelirler. Bu dönemde
çocuklar merdivenleri tek ayakla
çıkabilirken, aynı şekilde tek
ayakla
aşağı
inmede
zorlanabilmekte ve her adımda
iki ayağı merdivene koymaya
devam etmektedirler.
Resim 2. Dört yaşında çocuklar merdivenleri tek ayakla çıkabilir.
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Koşmak okul öncesi çocuk için büyük bir başarıdır ve genellikle beş yaşındaki
çocuklar çok koşarlar, birbirleriyle ve ebeveynleriyle yarışmaktan zevk alırlar ayrıca kontrollü
bir koşu becerisi beş-altı yaş arasında kazanılmaktadır. Orta ve geç çocukluk yıllarında, motor
gelişim çok daha düzgün ve daha koordineli hâle gelir. Çocuklar vücutları üzerinde daha fazla
kontrol sahibi olurlar ve daha uzun süre oturabilirler. Ancak, yaşamları fiziksel aktivite ile
doldurulmalıdır. Bu dönemde tenis topuna vurma, ip atlama, denge tahtası üzerinde dengede
durma gibi büyük kas becerileri oldukça gelişmiştir.
Kaydıraklar, merdivenler, salıncaklar, denge çubukları, tırmanma yapıları, üç
tekerlekli bisikletler ve toplar gibi hareket etkinliği materyalleri, hareket etkinliğinin ilgi
çekiciliğini yansıtmakta, çocuklara eğlenme imkânı sunmakta ve kaba motor alanındaki
becerilerin geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Resim 3-4. Kaydıraklar, merdivenler, salıncaklar, denge çubukları, tırmanma yapıları,
üç tekerlekli bisikletler ve toplar çocuklara eğlenme imkânı sunmakta ve kaba motor
alanındaki becerilerin geliştirilmesini teşvik etmektedir.
Üç yaşındaki çocuklar bu dönemde temel hareketlerde uzmanlaşmak için çaba sarf
etmekte atlama, atma ve yakalama gibi belirli motor becerileri gözlemlemekte ve taklit
etmeye çalışmaktadır. Bu dönemdeki çocukların birçoğu bir yetişkininin yardım ve
denetimine gereksinim duysa da beş yaşında çoğu çocuk oldukça bağımsız bir şekilde hareket
edebilmektedir. Dört-beş yaşlarında top atma, tutma, tutunarak sallanma ve benzeri
hareketleri düzgün ve ritmik şekilde yapabilir. Çocuklar beş-altı yaşlarına geldiklerinde
tehlikeli ve cesaret isteyen hareketleri yaparlar. Örneğin, salıncaklarda, üç yaşındakilerin
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genellikle itilmeleri gerekir ve bazen korkabilirler, fakat 5 yaşındaki çocuklar, kendi
kendilerine sallanma ve daha yüksek bir hızla sallanma için yaratıcı yarışmalar
geliştirebilmektedirler. Atlama, tırmanma, kayma, sallanma, takla atma oyunlarında
başarılıdırlar. Hareket etkinlikleriyle ilgili deneyim ve uygulama fırsatları okul öncesi
dönemdeki çocuklar için büyük motor gelişiminin önemli bir unsurudur.
Top oyunları büyük kas becerilerini desteklemede önemlidir. Toplar, hareket oyunları
için tercih edilen nesnelerdir. Sıfır-üç yaş arasındaki çocuklar, gelişigüzel bir şekilde topu
atıp, yuvarlayarak oynarken okul öncesi dönemdeki çocuklar oyunlarda kullanılan toplarla
daha karmaşık temel becerileri öğrenirler. Üç ve beş yaşları arasında edinilen yakalama
becerileri genellikle küçük yaştaki çocukların ayakta durması, kollarını dümdüz uzatması ve
birlikte ellerini açması ile başlamaktadır. Bu duruşta çocuklar, yetişkinlerin yeterince yavaş
ve nazik bir şekilde atmaya çalıştığı topu, kollarıyla yakalamaya çalışırlar. Uygulama ve
deneyim ile küçük çocuklar, bir şeyleri yakalamak için ellerini açmaları ve kollarını
bükmeleri gerektiği fikrini edinirler. Topu elleriyle tutmanın deneyimini yaşadıktan sonra,
okul öncesi dönemdeki çocuklar top yaklaştıkça kollarını uygun bir şekilde hareket ettirmeyi
öğrenirler.
Temel motor becerilerini geliştiremeyen çocuklar için uzun vadeli olumsuz etkiler
olabilmektedir. Bu çocuklar, okul yıllarında ve yetişkinliklerinde grup oyunlarına veya
sporlara katılım gösterememektedir. Bununla birlikte, motor becerilerin olumlu gelişmesi,
oyunlara ve spora katılımın yanı sıra farklı faydalara sahiptir. Motor becerileri geliştirmek,
küçük çocukların hareket gereksinimlerini ve isteklerini karşılamakta, egzersizlerin
gerçekleştirilmesi kasların gelişmesine yardımcı olmakta, kalbi güçlendirmekte, aerobik
kapasiteyi artırmaktadır.

4.2. Küçük Kas / İnce Motor Becerileri
Küçük kas motor becerileri aynı zamanda ince motor beceriler olarak
adlandırılmaktadır. Merkezden dışa gelişim ilkesine göre, küçük kas hareketlerinin gelişimi
büyük kas gelişiminin hareketlerini izlemektedir. Küçük kas motor becerileri el, ayak ve
parmakların gelişimini kapsamaktadır. Küçük kas becerilerine tutma, kavrama, yazma yırtma,
çizme, yapıştırma, kesme örnek olarak verilebilmektedir. Bu hareketler, bir objeyi avuç içi ile
kaba bir şekilde tutmadan, baş ve işaret parmağını birleştirerek ince bir şekilde tutma
becerisinin kazanılmasına doğru ilerlemektedir. Bir oyuncağı tutmak, kaşık kullanmak, bir
gömleği iliklemek ya da el becerisi gerektiren herhangi bir şeyi başarmak, küçük kas
becerilerini göstermektedir. İnce motor becerileri, küçük kaslar veya kas grupları tarafından
yönetilmektedir. Ellerle yapılan birçok hareket ince hareketler olarak kabul edilmektedir,
çünkü parmaklar, el ve ön kolda yer alan daha ince kaslar, parmak ve el hareketinin üretimi
için önemlidir. Bu nedenle, çizim, dikme, yazma veya müzik aleti çalma gibi hareketler ince
hareketlerdir.
Bebekler doğumda ince motor becerileri üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir,
ancak yeni doğanlar iyi koordine edilecek kol, el ve parmak hareketleri yapabilecek birçok
bileşene sahiptir. Bebekler iki tür kavrama geliştirerek nesneleri kavrama yeteneklerini
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geliştirirler. Başlangıçta, bebekler nesneleri “palmar kavraması” adı verilen bütün eliyle
kavrarlar. İlk yılın sonuna doğru, bebekler “kıskaç kavraması” olarak adlandırılan bir şekilde
küçük nesneleri başparmakları ve işaret parmaklarıyla kavrayabilirler. Kavrama sistemleri çok
esnektir. Nesnenin boyutuna şekline ve dokusuna bağlı olarak bir cisim üzerindeki
kavramalarını değiştirirler. Bebekler küçük nesneleri başparmakları ve işaret parmağıyla (ve
bazen de orta parmaklarıyla) tutarken, büyük nesneleri bir elin tüm parmaklarıyla veya her iki
eliyle de tutarlar. Bebeklerin bir nesneye ulaşma ve kavrama becerilerinin başlangıcı önemli
bir başarıya işaret etmekte ve bu yaşamın ilk iki yılında daha yetkin hâle gelmektedir. Bir
nesneyi elle keşfederken izlemeleri, nesnelerin dokusunu, boyutunu ve sertliğini ayırt
etmelerine yardımcı olmaktadır. Bebeklerin ortam içerisinde hareket ederek yer
değiştirmeleri, insanların farklı bakış açılarıyla nasıl göründüğünü veya yüzeylerin
ağırlıklarını destekleyip desteklemediğini öğretmektedir.
Çocuklar iki yaşına geldiklerinde bir kitabın sayfalarını çevirmek gibi ince motor
becerilerindeki gelişmelerde artış görülmektedir. Üç yaşında çocuklar, bir şeyleri yerleştirme
ve kullanma konusunda bebeklik döneminden daha olgun bir yetenek gösterirler.
Başparmaklarıyla işaret parmağı arasında küçük nesneleri alma kabiliyetine sahip olmalarına
rağmen, bazen beceriksizlik gösterirler. Üç yaşındakiler şaşırtıcı her biri yoğun
konsantrasyonda yerleştirilmiş bir şekilde yüksek blok kuleleri inşa edebilir, ancak çoğu
zaman bu kuleler tamamen düz bir çizgide bulunmamaktadır. Üç yaşındaki çocuklar basit bir
yap-bozla oynadıklarında, parçaları yerleştirmekte oldukça zorlanırlar. Bir parçanın oturduğu
yeri fark ettiklerinde bile, parçanın yerleştirilmesinde çok hassas değillerdir. Genellikle
parçayı bulunduğu yere zorlamaya çalışırlar veya kuvvetlice vururlar. Çocuklar üç-dört
yaşlarında daha fazla el ve parmak becerisi isteyen etkinliklerden hoşlanırlar. Dört yaşına
kadar, çocukların ince motor koordinasyonu önemli ölçüde gelişir ve daha duyarlı bir hâle
gelir. Bazen dört yaşındaki çocuklar bloklarla yüksek kuleler inşa etmekte zorlanabilmektedir.
Blokların her birini mükemmel bir şekilde yerleştirme çabalarından ötürü, üst üste dizdikleri
blokları altüst edebilirler. Çocuklar beş yaşına geldiklerinde ince kas becerileri de gelişmiştir.
El-göz koordinasyonunun gelişmesiyle, el, kol ve vücut birlikte daha koordineli bir şekilde
hareket eder. Beş-altı yaşlarında boyama çalışmalarında daha kontrollü ve başarılı oldukları
görülür. El ve parmakların kontrolü geliştikçe çocuğun kesme, boyama, yapıştırma, boncuk
dizme gibi becerileri gelişmektedir. Orta ve geç çocukluk yıllarında, sinir sisteminin
gelişmesi, bir müzik aletinde zor bir parça çalma, el yazısını geliştirme gibi ince motor
becerilerine yansımaktadır. Erkekler genelde büyük kas motor becerilerinde, kızlar küçük kas
motor becerilerinde daha iyidir.
Küçük kas becerileri ve görsel algılamadaki yetersizliklerden dolayı okul öncesi
dönemdeki çocukların etkinlikleri zorlanmadan eğlenceli bir şekilde yapmaları için büyük,
geniş nesnelerle etkinlik yapmaları gerekmektedir. Örneğin büyük fırçalar, kalın pastel
boyalar ve kalemler, büyük puntolu kitaplar, iri delikli boncuklar, büyük boy materyallerle
daha rahat çalışabilmektedirler. İnce motor hareketler, genel olarak motor gelişim ile sosyal
gelişim gibi diğer gelişim alanlarının da ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin yazma gibi ince
motor becerileri, yazılı fikirleri iletmek için önemlidir. Saçlarını veya dişlerini fırçalamak gibi
bakım etkinlikleri ince motor hareketler olarak kabul edilmektedir. Bunun gibi alanlarda ince
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motor gelişiminde gecikme yaşayan çocuklar, bakımsız ya da dağınık görünebilmekte, bu
durum da sosyal ilişkilerini ve çocukların kendilerini nasıl algıladıklarını etkileyebilmektedir.
El hareketleri: Genel olarak el hareketi içsel ve dışsal hareketleri içermektedir. İçsel
hareketler, hâlihazırda eldeki bir nesneyi yönetmek için kullanılan parmakların koordineli
hareketleridir. Dışsal hareketler ise, hem el hem de elin içindeki nesneyi üst kol hareketleriyle
değiştirmeyi içeren hareketlerdir.

Resim 5. Dışsal hareketler ise, hem el hem de elin içindeki nesneyi üst kol
hareketleriyle değiştirmeyi içeren hareketlerdir
El hareketleri, basit birliktelik, karşılıklı birliktelik ve sıralı desenler olmak üzere üç
kategoriye ayrılmaktadır. Basit birliktelik kategorisi, başparmak da dâhil olmak üzere tüm
parmakların hareketlerinin benzer olduğu tüm el hareketlerini içermektedir. Parmaklar bir
nesne üzerinde birleşmekte bazen de dönüşümlü olarak esnemekte ve uzamaktadır. Basit
birlikteliklere örnek olarak bir lastik top sıkma, kısma ve sıkma hareketleri, kalemi tutarken
ya da yazı yazarken çoğu insanın kullandığı üç parmak kullanılarak yapılan kavrama hareketi
sayılabilmektedir. Karşılıklı birliktelikler, başparmağı ve diğer ilgili parmakları içeren
hareketlerin birleşimidir ve göreceli olarak birbirine benzemeyen hareketler üretmek için
karşılıklı olarak aynı anda etkileşime girmektedirler. Karşılıklı birliktelik, parmakların
birbirine yaklaşıp uzaklaşırken bükülmelerini de içermektedir. Başparmağın diğer
parmaklardan bağımsız hareket edebilme kapasitesi, karşılıklı birlikteliklerin üretilmesinde
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu el hareketi kategorisi, başparmakları bükmek veya bir kalemi
başparmağı ve işaret parmağı arasında ileri ve geri hareket ettirmek gibi birçok içsel hareketi
içermektedir. Sıralı desenler ve diğer iki kategori arasındaki en büyük fark, sıralı modellerin
gerçekten aynı anda değil sıralı bir şekilde gerçekleşmesidir. Sistematik bir el hareketleri
dizisi, belirli bir amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu hareket
kategorisinde, düğüm atmak, kapağı açmak veya diş macunu tüpünü sıkmak gibi hareketler
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yer almaktadır .

Şekil 1. Kalem Tutma ve Yazma Hareketi.
El yazısı, yazma ya da yaratıcı yazma gibi alanlardaki performansı etkilediği için
okuldaki erken başarı için kritik bir öneme sahiptir. El yazısı, basit karalamalarla
başlamaktadır. Bu erken çizim biçimi, çocuklar harflere dönüşen şekiller oluşturma
becerilerini geliştirirken el yazısını öğrenmelerine hizmet etmektedir. Harflerin kopya
edilmesi genellikle çocuklar yaklaşık iki yaşlarındayken dikey çizgilerle başlayan geometrik
şekilleri yeniden çizmeye çalıştıklarında başlamaktadır. Yatay çizgiler yaklaşık altı ay sonra
görülmeye başlanmaktadır ve üçüncü yaşta tam daireler çocuklar tarafından sıklıkla
çizilmektedir. dört yaşından beş yaşına kadar çocuklar, çarpı işaretleri ve kareleri, beş buçuk
yaşına kadar ise üçgenleri çizmeye çalışmaktadır. Bu tür geometrik şekiller yaratma
kabiliyeti, genellikle çocuğun yazmaya hazır olduğunu gösteren bir gösterge olarak kabul
edilmektedir.
Yazı yazmayı öğrenmede, çocuklar başlangıçta bir kalem ya da nesneyi kavrarken tüm
ellerini kullanmaktadır. Bu alttan kavrama, dört parmağın hepsini ve bir yumruk oluşturmak
için kalemin etrafına sarılmış başparmağı içermektedir. Çocuklar üstten kavramayı
öğrendiklerinde başparmaklar ve parmaklar el yazısı veya çizim tekniğinin gelişiminde
giderek daha önemli bir rol oynamaya başlamaktadır. Örneğin, çok küçük çocuklar, yazma
aracını ayarlamak için genellikle yazmayan ellerini kullanmaktadırlar. Bununla birlikte,
parmak ve başparmak kontrolü arttıkça, bu hareket daha az önem kazanmaktadır, çünkü
çocuklar yazı elinin parmaklarını ve başparmağını kullanarak ayarlamalar yapabilmektedir.
Genel olarak, iki ila altı yaş arası, çocukların yazma kabiliyeti geliştikçe el kalemin ucuna
yaklaşmaktadır. Çocuklar başlangıçta, hareketlerini omuzdan başlatırken kalemi uçtan
oldukça uzak tutmakta ve dirsek kalemi itmek için gerekli hareketi üretmektedir. Son olarak
merkezden uçlara doğru (proximodistal tarzda), parmaklar ve başparmak, gelişmiş kalem
kontrolünü sağlamak için yeterli kontrol elde etmektedir. Bu gelişmiş düzeydeki hareket
tekniğinin ortaya çıkmasında el eklemlerinin uzaması önemli bir unsurdur ve çocuklarda
çoğunlukla dört-altı yaşlarında ortaya çıkmaktadır.
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Resim 6-7. Yazı yazmayı öğrenmede, çocuklar başlangıçta bir kalem ya da nesneyi kavrarken
tüm ellerini kullanmaktadır.
Çocuklar genellikle el yazısı için gerekli olan özel harfleri yazmaya başlamadan önce
çizim yapmaktadırlar. Çocuklar genellikle 15 ila 20 ay kadar, belirgin bir düzeni ve amacı
olmayan karalamalar üreterek çizim gelişimine başlamaktadır. Aslında, karalama işleminde
ilk girişim kazara gerçekleşebilir. Elde edilen karalamalar ile güçlendirildikten sonra, çocuk
genellikle ek karalamalar yapmakta, ancak genellikle tereddüt belirtileri göstermektedir. Bu
karalamalar çocuk kendine güven kazandıkça daha cesur ve belirgin hale gelmektedir.
Çocuklarda çizim gelişimi dört aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşama olan “Karalama
Aşamasında” çizim için gerekli el-göz koordinasyonunun kazanılmasında ilk adımdır.
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Resim 8. Çocuklar genellikle 15 ila 20 ay kadar, belirgin bir düzeni ve amacı olmayan
karalamalar üreterek çizim yaparlar.
İkinci aşama diyagramların oluşturulması ve diyagramların kombinasyonlarıdır. Bu
birleştirme aşaması, spiraller ve basit çarpılar gibi temel geometrik figürlerin yapımı ile
başlamaktadır. Bu aşamada çocuklar bir dizi spiral şekil veya daire çizmektedir. Çocuklar
daha sonra, kareler, dikdörtgenler ve üçgenler gibi daha kesin çizgiler oluşturmak için yeterli
anlayış ve motor kontrolü geliştirmektedir. Ayrıca, çocuklar basit evler veya diğer bilinen
nesneler oluşturmak için bu şekilleri diğer şekillerle birlikte çizme yeteneğine sahip olurlar.
Üçüncü aşama, toplama aşamasıdır. Çocuklar bu aşamada sadece diyagramları ve
şekilleri birleştirmez, aynı zamanda üç veya daha fazlasının kombinasyonlarını da yaparlar.
Artan sayıdaki kombinasyon ve birleştirmeler, çocukların daha karmaşık çizimler
oluşturmasını sağlamaktadır. Dördüncü aşama olan resimsel aşamada, çocukların yetenekleri
ve hassasiyetleri artarken, karmaşık ve detaylı çizimler yapabilirler. Bu artan karmaşıklığa bir
örnek olarak, çocuklardan daha önceki aşamada insan figürünü bir çubukla simgelerken,
sekiz-dokuz yaşlarında çok daha detaylı insan resimleri çizebilmeleri verilebilmektedir.
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Resim 9-10. Çocuklar başlangıçta insan figürünü bir çubukla simgelerken, çizim
becerileri geliştikçe daha detaylı insan resimleri çizebilirler.
El Tercihi: Erken çocukluk dönemi, çocukların ellerini sağ, sol el ya da her ikisini
birden kullanabilme becerilerinin oluştuğu bir dönemdir. Doğum öncesi dönemden itibaren
parmak emme ile başlayan, bebeklik döneminde objelere ulaşmak için elini kullanan bebekler
sol kollarına göre sağ kollarını kullanma eğilimi içerisindedir. Bu baskın eğilimler her ne
kadar ilk yılın sonunda sağ elini kullanma eğilimini desteklese de, erken çocukluk dönemi
boyunca el tercihi daha kapsamlı bir gelişim sergilemektedir. Dört-beş yaşlarındaki çocuklar
hangi ellerini kullanacaklarını belirlemiş durumdadır. El tercihleri çocukların normal ya da
normal olmayan bir gelişim göstermeleriyle ilgili bir konu olmamakla beraber, tamamen
motor becerilerin desteklenmesiyle ilişkilidir. El tercihinin kesinleşmesinde gecikme
yaşandığında, seçilen elin kullanımı ile artan becerilerin gelişimi de sekteye uğramaktadır.

4.3. Büyük ve Küçük Kas Becerilerinin Kombinasyonu
Hareketler sık sık büyük ya da küçük olarak sınıflandırılsa da, hareketlerin çok az bir
bölümü tamamen sadece küçük ya da büyük kas grupları tarafından yönetilmektedir. Örneğin
el yazısı normalde küçük kas hareketi olarak kabul edilmekte ancak çoğu küçük kas
hareketinde de olduğu gibi, büyük kas hareket bileşenini içermektedir. Yazma hareketinde,
omuzun büyük kasları, küçük kas hareketlerinin gerçekleştirdiği daha ince hareketlerden önce
kolu konumlandırmak için gereklidir. Bu bağlamda yazı yazma hareketi, büyük ve küçük kas
hareketlerinin kombinasyonundan oluşmaktadır.

Resim 11. Fırlatmaya ilişkin en önemli kas hareketleri omuzdan ve bacaklardan
kaynaklanmaktadır
78

Büyük ve küçük kas gruplarının kombinasyonu genellikle kaba hareketlerin
gerçekleştirilmesinde de yer almaktadır. Örneğin fırlatmanın büyük kas becerilerini gerektiren
kaba bir hareket olduğu düşünülmekte ve bu yönde bir sınıflandırma yapılmaktadır. Çünkü
fırlatmaya ilişkin gözlemlerde en önemli kas hareketlerinin omuzdan ve bacaklardan
kaynaklandığı görülmektedir. Bununla birlikte fırlatma için yapılacak olan atış normal olarak,
amaçlanan belirli bir doğruluk derecesinde başlatılmaktadır. Omuz ve bacaklardaki büyük
kaslar, fırlatmanın istenen doğrulukta olmasına büyük ölçüde katkıda bulunmakta, ancak
küçük kas becerilerini gerektiren bileğin ve parmakların ayarlanması da fırlatmanın başarılı
bir şekilde gerçekleşmesi için zorunludur. Bu nedenle fırlatma kaba bir hareket olarak kabul
edilse de atma işleminde mükemmellik için önemli bir ince motor bileşeni kritik bir öneme
sahiptir. Aslında ince motor kontrol derecesi, hareket kusursuzluğunun oldukça iyi bir
göstergesidir. Bir birey, bir hareket için gerekli kaba motor davranışlarını gerçekleştirme
yeteneğine sahip olsa da ince motor bileşenlerini elde edene kadar bu beceri
kazanılamamaktadır.
Küçük kas hareketleri ayrıca genel olarak büyük kas hareketleriyle ilişkilendirildiği
için, spor, oyun, egzersiz veya eğlence etkinliklerinde çoğunlukla vücudun büyük kas
gruplarının ürettiği hareketlerde etkili olabilmektedir. El veya parmaklarının doğru bir şekilde
konumlandırılması ve ayarlanması, vuruş becerilerinin doğruluğu için kritik öneme sahiptir.
Bu nedenle küçük kas becerilerinin kontrolü, genel hareket performansını artırabilmektedir.
Bu da gelişmiş fiziksel zindeliğe, daha olgun hareket kabiliyetine ve hareket faaliyetlerinde
başarılı etkileşime katkıda bulunabilmektedir.
Kaba ve ince motor terimleri, hareketi sınıflandırmak, motor gelişimdeki genel
ilerlemeyi ya da gerilemeyi tanımlamak için kullanılabilmektedir. Kişi belirli bir harekette
olgunlaştıkça, becerinin ince motor bileşenleri giderek daha önemli hale gelmekte kişi,
hareketin hem ince hem de kaba motor yönlerinde giderek daha ustalaşmaktadır. Genellikle
ileriki yaşlarda aktivite eksikliğinden meydana gelen hareket gerilemesi sırasında, bunun tersi
gerçekleşmekte birey başlangıçta hareketin ince motor özelliğini dâhil etme yeteneğini
kaybetmektedir. Aşırı gerilemeden sonra, bir hareketin kaba motor bileşenleri de gitgide
azalmaya başlamakta ve birey zaman içerisinde bu hareketi gerçekleştirememektedir. Bu
açıdan çocukların performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak için, fiziksel gelişimin
izlenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.
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Uygulamalar
1. Çocukların küçük kaslarını destekleyecek etkinlikleri araştırın.
2. Çocukların büyük kaslarını destekleyecek etkinlikleri araştırın.

80

Uygulama Soruları
1. Çocukların küçük kaslarını destekleyecek etkinlikleri araştırdunız mı?
2. Çocukların büyük kaslarını destekleyecek etkinlikleri araştırdunız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Büyük (kaba) hareketler ve küçük (ince) hareketler terimleri genellikle hareket
türlerini sınıflandırmak için kullanılmakta birlikte genel olarak motor gelişmeyi de
kapsamaktadır. Büyük kas motor becerileri aynı zamanda kaba hareket becerileri olarak da
adlandırılmaktadır. Büyük hareketler öncelikle büyük kaslar veya kas grupları tarafından
kontrol edilmektedir. Örneğin büyük bir kas grubu, üst bacakta yer almaktadır. Bu kaslar
yürüme, koşma ve atlama gibi bir dizi hareketin üretilmesinde bir bütündür. Kaba motor
becerileri, kolları hareket ettirmek ve yürümek gibi büyük kas aktivitelerini içeren
becerilerdir. Bu beceriler, ince motor becerilere göre daha erken gelişmektedir. Bebeklik
döneminde geliştirilen temel kaba motor beceriler bedenin genel duruş ve yürüyüş kontrolünü
içermektedir. Erken çocukluk döneminde kaba motor becerileri açısından çocuklar artık
sadece dik durmak ve dolaşmak için çaba göstermek zorunda değildir. Çocuklar bacaklarını
daha güvenle hareket ettirip, kendilerini daha bilinçli hareket ettirdikçe çevrede dolaşmak
onlar için daha kolay hâle gelmektedir.
Küçük kas motor becerileri aynı zamanda ince motor beceriler olarak
adlandırılmaktadır. Merkezden dışa gelişim ilkesine göre, küçük kas hareketlerinin gelişimi
büyük kas gelişiminin hareketlerini izlemektedir. Küçük kas motor becerileri el, ayak ve
parmakların gelişimini kapsamaktadır. Küçük kas becerilerine tutma, kavrama, yazma yırtma,
çizme, yapıştırma, kesme örnek olarak verilebilmektedir. Bu hareketler, bir objeyi avuç içi ile
kaba bir şekilde tutmadan, baş ve işaret parmağını birleştirerek ince bir şekilde tutma
becerisinin kazanılmasına doğru ilerlemektedir. Bebekler iki tür kavrama geliştirerek
nesneleri kavrama yeteneklerini geliştirirler. Başlangıçta, bebekler nesneleri “palmar
kavraması” adı verilen bütün eliyle kavrarlar. İlk yılın sonuna doğru, bebekler “kıskaç
kavraması” olarak adlandırılan bir şekilde küçük nesneleri başparmakları ve işaret
parmaklarıyla kavrayabilirler.
Hareketler sık sık büyük ya da küçük olarak sınıflandırılsa da, hareketlerin çok az bir
bölümü tamamen sadece küçük ya da büyük kas grupları tarafından yönetilmektedir. Örneğin
el yazısı normalde küçük kas hareketi olarak kabul edilmekte ancak çoğu küçük kas
hareketinde de olduğu gibi, büyük kas hareket bileşenini içermektedir. Yazma hareketinde,
omuzun büyük kasları, küçük kas hareketlerinin gerçekleştirdiği daha ince hareketlerden önce
kolu konumlandırmak için gereklidir. Bu bağlamda yazı yazma hareketi, büyük ve küçük kas
hareketlerinin kombinasyonundan oluşmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Büyük (kaba) hareketler ve küçük (ince) hareketler terimleri genellikle hareket türlerini

sınıflandırmak için kullanılmakta birlikte genel olarak ………… gelişmeyi de
kapsamaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Fiziksel
Motor
Bilişsel
Sosyal
Duygusal

2) Çocukların, tekmelemeden önce fırlatma becerilerini geliştirmeleri gelişimin hangi
yönüyle açıklanır?
A. Gelişim genellikle baştan ayağa doğru ilerler.
B. Gelişim, içeriden dışarıya doğru meydana gelir.
C. Gelişimde özelden genele doğru ilerler.
D. Gelişim dışarıdan içeriye doğru ilerler.
E. Gelişim, genelden özele doğru ilerler.
3) Motor becerilerinin öğrenilmesi ve gelişimi, benzer kronolojik yaştaki çocuklar
arasında …………..göstermektedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Benzerlikler
Esneklikler
Güçlükler
Farklılıklar
Bölgesellikler

4) Aşağıdakilerden hangisi üst bacakta yer alan büyük kaslar tarafından üretilen
hareketlerden biri değildir?
A. Yürüme
B. Atlama
C. Koşma
D. Fırlatma
E. Zıplama
5) Bebeklerin dik bir şekilde yürümesi için aşağıdakilerden hangisine gereksinimleri
bulunmaktadır?
A. Güce
B. Dayanıklılığa
C. Dengeye
D. Esnekliğe
E. Hiçbiri
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6) Çocuklar kaç yaşında merdivenleri tek ayakla çıkar?
A. 12 aylıkken
B. 18 aylıkken
C. 24 aylıkken
D. 36 aylıkken
E. 48 aylıkken
7) Aşağıdakilerden hangisi kaba motor alanındaki becerilerin geliştirilmesini teşvik
eden materyallerden biri değildir?
A. Kaydırak
B. Salıncak
C. Üç tekerlekli bisiklet
D. Kalem
E. Denge çubuğu
8) Aşağıdakilerden hangisi el ve ön kolda yer alan ince kaslar tarafından yönetilir?
A. Kaba motor beceriler
B. İnce motor beceriler
C. Büyük motor beceriler
D. Geniş motor beceriler
E. Psikomotor beceriler
9) Bebeklerin nesneleri bütün elleriyle kavrama yeteneklerine ne denir?
A. Kıskaç Kavraması
B. Yengeç Kavraması
C. Palmar Kavraması
D. Babinski Kavraması
E. Doğrudan Kavrama
10) El tercihine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Erken çocukluk dönemi, çocukların ellerini sağ, sol el ya da her ikisini birden
kullanabilme becerilerinin oluştuğu bir dönemdir.
B. İlk yılın sonunda bebekler sağ elini kullanma eğilimindedir.
C. El tercihleri çocukların normal ya da normal olmayan bir gelişim
göstermeleriyle ilgili değildir.
D. İki-üç yaşlarındaki çocuklar hangi ellerini kullanacaklarını belirlemiş
durumdadır.
E. Bebeklik döneminde objelere ulaşmak için elini kullanan bebekler sol kollarına
göre sağ kollarını kullanma eğilimindedir.
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Cevaplar
1)B
2)A
3)D
4)D
5)C
6)E
7)D
8)B
9)C
10)D
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5. MOTOR BECERİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Dikkat
5.2.Hız ve Tepki Hızı
5.3.Kuvvet
5.4. Çeviklik
5.5. Güç
5.6. Dayanıklılık
5.7. Esneklik
5.8. Koordinasyon (Eş güdüm)
5.9. Denge
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dikkat çocukların motor becerilerini nasıl etkilemektedir?
Hız ve tepki hızı çocukların motor becerilerini nasıl etkilemektedir?
Kuvvet çocukların motor becerilerini nasıl etkilemektedir?
Çeviklik çocukların motor becerilerini nasıl etkilemektedir?
Güç çocukların motor becerilerini nasıl etkilemektedir?
Dayanıklılık çocukların motor becerilerini nasıl etkilemektedir?
Esneklik çocukların motor becerilerini nasıl etkilemektedir?
Koordinasyon (Eş güdüm) çocukların motor becerilerini nasıl etkilemektedir?
Denge çocukların motor becerilerini nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Dikkat

Motor becerilerden dikkat Kazanım,
okuyarak
ve
becerisini açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.

Hız ve Tepki Hızı

Motor becerilerden hız ve Kazanım,
okuyarak
ve
tepki
hızı
becerisini araştırarak geliştirilecektir.
açıklayabilme

Kuvvet

Motor becerilerden kuvvet Kazanım,
okuyarak
ve
becerisini açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.

Çeviklik

Motor becerilerden çeviklik Kazanım,
okuyarak
ve
becerisini açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.

Güç

Motor becerilerden güç Kazanım,
okuyarak
ve
becerisini açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.

Dayanıklılık

Motor
dayanıklılık
açıklayabilme

Esneklik

Motor becerilerden esneklik Kazanım,
okuyarak
ve
becerisini açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.

Koordinasyon (Eş güdüm)

Motor
becerilerden Kazanım,
okuyarak
ve
koordinasyon (eş güdüm) araştırarak geliştirilecektir.
becerisini açıklayabilme

Denge

Motor becerilerden denge Kazanım,
okuyarak
ve
becerisini açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.

becerilerden Kazanım,
okuyarak
ve
becerisini araştırarak geliştirilecektir.

89

Anahtar Kavramlar




Aerobik Dayanıklılık
Anaerobik Dayanıklılık
Vestibüler Sistem
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Giriş
Çocukların motor becerilerinin gelişmesi ve performanslarının artmasında kuvvet,
dayanıklılık, tepki hızı, esneklik, koordinasyon, dikkat ve denge gibi becerilerin geliştirilmesi
önemlidir. Tüm bu temel beceriler, ilkel formdan yetişkin formuna doğru gelişimsel bir
değişim kalıbını takip etmektedir. Normal gelişim gösteren, sağlıklı çocukların tümü aynı
aşamada ilerlemekte ancak bunu farklı oranlarda gerçekleştirebilmektedirler. Motor
becerilerin gelişimindeki bazı faktörler hem çocukları, hem de değişim hızındaki
gözlemlenebilir değişiklikleri ve erken dönemlerde görülen farkları etkilemektedir.
Çocukların motor becerilerindeki farklılar hem büyüme hem de çevresel faktörlerden
kaynaklanabilmektedir. Büyüme faktörüne ilişkin, örneğin bacaklar nispeten uzadıkça yürüme
(ve koşma) adımlarındaki mesafe uzamakta, başın bedene oranı azaldıkça çocuklar daha az
denge problemi yaşamakta gövde ve kafa daha serbest hareket etmekte ve bu durum
çocukların giderek daha karmaşık performanslarını kolaylaştırmaktadır. Kas kütlesi ve
kuvveti geliştikçe, hem yürüme hem de koşmada daha büyük adım uzunluğu
desteklenebilmektedir. Ayrıca, sinapsların sayısında, sinir gövdelerinin tam olarak
miyelinleşmesinde ve kinestetik bilgilerin daha iyi merkezi entegrasyonunda merkezi sinir
sistemine bağlı olarak olgunlaşma yaşanmaktadır. Bu gelişmeler, çocukluk döneminde yaş
arttıkça çocukların daha iyi motor kontrolü kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Bu biyolojik
değişikliklerin tümü, çevresel şartlarla birlikte gelişim göstermektedir. Çevresel koşullar
açısından çocukların, fiziksel olarak aktif olmaları, aktivite ve zindelik gibi değerleri takdir
etmeleri ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyen bireyler olmaları motor becerilerini
etkilemektedir. Bu açıdan çocukların motor becerilerinin desteklenmesi hem çocukluk
döneminde görülen obezitenin hem de becerilerin gelişmesi ve fiziksel hareketsizliğin
üstesinden gelmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

5.1. Dikkat
Duygu ve düşünceyi bir olay ya da nesne üzerinde toplama olarak nitelendirilen
“dikkatin” temelinde ilgi, merak, keşfetme duyguları yer almaktadır. Çocukların dış
dünyadaki hareketler, renkler, ışıklar çok ilgisini çekmekte, bir böceğin hareketlerini
gözlemek, bir filmi seyretmek, bir topun kendine doğru gelişini izlemek gibi pek çok durum
da “dikkat” becerisini gerektirmektedir.
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Resim 1. Çocukların dış dünyadaki hareketler, renkler, ışıklar çok ilgisini çekmektedir.
Çocukların dikkat süreleri yaş ve gelişim düzeylerine bağlı olarak değişmektedir.
İlkokul başlarında çocuklar ilginç buldukları konuda pasif konumda dikkatlerini 20 dakika
kadar koruyabilirler. Çocukların birebir katıldıkları ve aktif oldukları bir oyun ya da etkinlikte
bu süre biraz daha uzayabilmektedir. Ergenlik çağında genç, ilginç buldukları konuyu 40–50
dakika kadar izleyebilmektedir. Diğer yandan kişiliğin temellerinin atıldığı okul öncesi
dönemde ise çocukların dikkat süreleri son derece kısıtlıdır. Bununla birlikte çocukların aynı
anda kaç şeye dikkat edebileceğinin de bir sınırı bulunmaktadır. Çocuklar sınıra ulaşıldığında,
çevrelerinde olup bitenlere dikkat etmeleri zorlaşmaktadır. Örneğin bir çocuk henüz sabit bir
topa vurma konusunda ustalaşmamışsa ve çocuktan sınıf arkadaşına karşı bire bir futbol
oynaması istenirse, çocuğun topu hareket ettirmek ve rakibe göre hareket etmek gibi birden
çok şeye dikkatini odaklaması gerektiği için dikkat sınırı aşılabilir. Çocuğun bu görevi yerine
getirme başarısı çok azdır, çünkü değişen çevre ve görevin zorluğu çocuğun dikkatinin
sınırlarını aşmaktadır. Çocukların dikkat sürelerinin ve sınırlarının aşılmaması için özellikle
erken dönemlerdeki çocuklardan aynı anda birden çok şeyi yapması, birden çok beceriyi
kullanarak bunları birleştirmesi beklenmemelidir.
Çocukların gerçekleştirecek olan etkinliğe ilgi duyup duymamaları da dikkat sürelerini
etkilemektedir. Çocuklar, katılım konusunda heyecanlanamadıklarında, hareket ortamında ne
olduğuna dikkat etmekte başarısız oldukları için performansları genellikle düşmektedir. Bu
nedenle eğitimcilerin, çocukların ilgilerini çekecek farklı etkinlikler hazırlamaları, çocukların
hareket becerileri kazanmaları açısından uygun bir yöntemdir. Hazırlanan etkinliklerde,
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çocukların dikkat süresi, kişilik yapısı ve ilgi alanlarının değiştiği ve dikkat sürelerinin son
derece kısa olduğu unutulmamalıdır.

5.2. Hız ve Tepki Hızı
Hız, kısa bir mesafeyi mümkün olan en kısa sürede alabilme becerisidir. Hız, hareket
süresinin (ilk hareketten etkinliğin tamamlanmasına kadar geçen süre) yanı sıra reaksiyon
zamanından (“başla” sinyalinden vücudun ilk hareketine kadar geçen süre) da
etkilenmektedir.
Uyarıcı, insanların duyu organlarını harekete geçiren ve bireyde bir tepkiye yol açan iç
ve dış durum değişikliğidir. Dışardan ya da içeriden gelen uyarıcılara karşı organizmanın
gösterdiği davranışa da “tepki” denilmektedir. Tepki hızı, duyu organları aracılığıyla çocuğun
bir uyarıcıya karşı gösterdiği davranış olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle etkinin
yapıldığı anla tepkinin yapıldığı an arasında geçen zamandır.

Resim 2. Tepki hızı, yaşamsal bir öneme sahiptir.
Motor gelişimde genel olarak bütün vücudun tepkiye hazır olması ve tüm etkinliklerde
tepki hızının belli bir süre içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Karar vermenin hızını ve
etkinliğini gösteren önemli bir performans ölçütü, tepki hızı aralığıdır (yanıtın başlangıcına
kadar aniden sunulan, genellikle beklenmeyen bir uyaranın ardından geçen zaman aralığıdır).
Yaşamsal bir önem taşıyan tepki hızı, duyum ve algılama ile yakından ilişkilidir ve zihinsel
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gelişim ile paralel bir gelişim göstermektedir. Bu bağlamda bir durumu algılayıp yorumlayıp
gerekli tepkiyi göstermek çocuğun zihinsel gücüyle ilgilidir. Beklenmedik bir trafik olayına
yanıt olarak hızla fren yapmak, yanlışlıkla devrilmiş bir bardağın yakalanması, spor, yarış,
koşu gibi olaylarda, işitsel bir tonun (düdük sesinin) yarışa başlamak için bir teşvik işlevi
görmesi ya da aniden yüze doğru fırlatılan bir nesneye karşı ellerle yüzün örtülmesi gibi bazı
günlük olaylarda tepki hızı ve tepki hızının değerlendirilmesi önemlidir. Çocukların
uyaranları karşı tepki oluşturmasında özellikle kol, bacak, el ve ayakların hız kazanması çok
önemlidir. Tepki hızı yaşla birlikte artış göstermektedir. Genel anlamda tepki hızı kızlarda ve
erkeklerde yaklaşık 13 yaşa kadar artış göstermektedir. Sonrasında, kızların seviyesinde
durağanlaşma hatta gerileme gözlenirken, erkeklerde ergenlik yılları boyunca artış devam
etmektedir. Hem kız hem de erkeklerin tepki hızları, çocukluk dönemi boyunca ve kısa hız
artışlarını kapsayan enerjik fiziksel etkinliklerle geliştirilebilmektedir.

5.3. Kuvvet

Resim 3. Kuvvet, bir direnci yenebilme, karşı koyabilme yeteneğidir.
Kuvvet, bir direnci yenebilme, karşı koyabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Kas
kuvveti, eklemlerin dengeli çalışması, etkin bir şekilde hareket edebilme açısından önem
taşımaktadır. Çocuklarda kas kuvvetinin artışı yaşa, cinsiyete, olgunlaşma düzeyine, önceki
fiziksel etkinlik düzeyine, beden ölçülerine, beslenme ve kalıtımsal özelliklere bağlı olarak
değişmektedir. Bu bağlamda her çocuğun kemik kalınlığı ve uzunluğu aynı değildir. Buna
bağlı olarak kas yapısı da farklıdır ve böylece farklı kuvvet değerlerine sahiptirler. Çocuklar
arasında sahip oldukları kuvvet yönünden büyük bireysel ayrılıklar görülebilmektedir. Farklı
kuvvet değerlerine sahip olmak çocukları “çok kuvvetli, kuvvetli, kuvvetsiz” ayrımlarına yol
açmamaktadır. Çocukların akranlarına göre daha kuvvetli olması, onun “çok kuvvetli” olduğu
sonucu da ortaya çıkarmamaktadır. Her çocuğun kendi bedensel çizgisi doğrultusunda bir
kuvveti bulunmaktadır. Motor becerilerin gerçekleştirilmesinde önemli bir faktör olan kuvvet,
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beden büyüklüğüyle ilişkilidir. Beden ölçüsü ile ilgili olarak yüksek seviyede kuvvet, hangi
çocukların motor becerilerini en iyi şekilde yapabildiklerini öngörmeye yardımcı olmaktadır.
Harekete dayanan her etkinlik belli bir kuvvete ihtiyaç duyar. Kuvvetin artması da
kemiklerin, kasların büyümesi ve vücudun olgunlaşmasına dayanır. Çocuğun hızlı büyüdüğü
evrelerde beden büyüklüğüne oranla kuvvet azdır. Okul öncesi dönemde kas kuvveti,
kademeli bir artış göstermektedir. Kas kütlesinde meydana gelen artış, yaş ile kuvvetteki
değişmelerle paralellik göstermektedir. Okul öncesi dönemde çocuklar bacaklar ve kollar gibi
bazı beden parçalarının kuvvetini; sıçrama, koşma, asılma, sallanma, çekme etkinlikleriyle
geliştirebilmektedir. Erken gelişen çocuklar akranlarından daha kuvvetli olmaktadır.
Kuvvetteki bu erken gelişme, çocuklara fiziksel etkinliklerde avantaj sağlamaktadır. Sistemli
bir şekilde yapılan fiziksel aktiviteler, çocukların kas kuvvetlerini artırmaktadır. Özellikle
ergenlik çağında hızlı büyüme, kuvveti azaltmaktadır. Boy uzaması kas gelişimini etkileyerek
ergenin çabuk yorulmasına sebebiyet vermektedir. Ergenlik çağının sonunda kuvvet en üstün
seviyeye erişmektedir. Genel olarak maksimal kuvvet, 11-12 yaşlara doğru yavaş bir artış
gösterse de bu yaşlardan sonra 18 yaşa kadar sürekli bir artma eğilimi içerisine girmektedir.
Bacaklardaki kuvvet artışı, kollardaki artışa göre daha fazladır. Çocuğun kas ve kemik
kütlesinin belirli bir düzeye gelmesiyle birlikte özellikle erkek çocuklarda kolların kas
kuvvetinin kızlara oranla daha çok arttığı bilinmektedir. Bedensel gelişime bağlı olarak sinir
sistemindeki gelişme, amaca uygun kas kuvvetinin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Kuvvet
gelişiminin en üst noktaya ulaştığı yaşlar; kadınlarda 20, erkeklerde 20-30 arasındaki
yaşlardır.

Resim 4. Harekete dayanan her etkinlik belli bir kuvvete ihtiyaç duyar.
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5.4. Çeviklik
Çeviklik, vücudun yönünü ani ve doğru bir şekilde çevirebilme becerisidir. Çeviklik
sayesinde, kişi hareket sırasında vücut pozisyonunu çabuk ve doğru bir şekilde
değiştirebilmektedir. Çeviklikte çocukluk süresince yıllık artış gözlenmekte ve erkekler her
yaşta kadınlardan daha iyi performans göstermektedir.

Resim 5. Çeviklik, vücudun yönünü ani ve doğru bir şekilde çevirebilme becerisidir.
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5.5. Güç
Güç, mümkün olan en kısa sürede maksimum çaba sarf edebilmektir. Güç, bazen
“patlayıcı kuvvet” olarak da isimlendirilmekte ve zamana bölünen kuvveti temsil etmektedir.
Bu kuvvet ve hız kombinasyonu, çocukların atlama, vurma, uzağa fırlatma ve diğer
maksimum çaba gerektiren etkinliklerinde görülmektedir. İlgili kasların koordineli kullanımı
ve kuvvetinin yanı sıra bu kasların kasılma hızı da kişinin güç derecesini belirlemektedir. Güç
becerisinde erkekler, kızlardan daha iyi performans göstermektedir.

Resim 6. Güç, mümkün olan en kısa sürede maksimum çaba sarf edebilmektir.

5.6. Dayanıklılık
Dayanıklılık “Aerobik Dayanıklılık” ve “Anaerobik Dayanıklılık” olarak ikiye
ayrılmaktadır:
Aerobik Dayanıklılık: Uzun süreli bedensel faaliyetlerde, organizmanın yorulmaya
karşı gösterdiği direnç yeteneğidir. Bu direncin düzeyi büyük oranda kalp-dolaşım ve
solunum sistemlerine bağlıdır. Hareketlerin çok sayıda tekrar edilmesi, dolaşım ve solunum
sistemlerinin kullanımına bağlıdır. Maksimal aerobik güç, maksimal oksijen kullanımı ile
ölçülmektedir. Aerobik güç ayrıca, kardiyovasküler sistem kapasitesinin önemli bir
indeksidir. Kardiyovasküler çalışma kapasitesi, çocukluk dönemindeki yaşam biçimine ve
kalp-dolaşım sistemi sağlığına bağlı olarak gelişmektedir. Bedensel olarak aktif olan
çocukların daha yüksek kardiyovasküler kapasiteleri bulunmaktadır.
Anaerobik Dayanıklılık: Hareket hâlindeki çocuğun enerji gereksiniminin
karşılanmasında anaerobik dayanıklılık çok önemli bir unsurdur. Fiziksel aktivite sırasında
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iskelet kaslarının anaerobik enerji transfer sistemlerini kullanarak meydana getirdiği iş
kapasitesi “anaerobik kapasite” olarak tanımlanmaktadır. Bu işin birim zamandaki değeri ise
“anaerobik güç” olarak ifade edilmektedir. Kuvvette devamlılık, bir kasın ya da kas grubunun
orta şiddette tekrarlanan bir dirence karşı koyma yeteneği olarak ifade edilebilir. Kas
dayanıklılığı ise, statik denge gelişiminin takip ederek, erkeklerde beş yaştan 13-14 yaşa
kadar doğrusal bir şekilde artmaktadır. Kızlarda da kas dayanıklılığı yaşla birlikte artmakta
ancak gelişim erkeklerdeki gibi açık olmamaktadır.

5.7. Esneklik
Esneklik, vücudun farklı yönlere eğilmesi, hareket etmesi şeklinde tanımlanabilir.
Bebeklik döneminde kemikler henüz kıkırdak yapıda olduğu için, vücut oldukça esnektir.
Kemik ve kas gelişimine paralel olarak vücudun esnekliği azalmaktadır. Beş-sekiz yaşlar
arasında esneklik sabit kalmaktadır. Esnekliğin en üst seviyeye ulaştığı yaş ise ortalama 12-13
yaş arasındadır ve yaşla birlikte azalmaktadır. Esneklikte cinsiyetler arası farklılıklar
görülebilmektedir. Bu açıdan kız çocuklar, erkek çocuklara göre daha esnektir ve en büyük
cinsiyet farklılığı ergenlik döneminde görülmektedir.

Resim 7-8. Kız çocuklar, erkek çocuklara göre daha esnektir.
Bazı motor etkinlikler vücudun yeter derecede esnek olmasını gerektirmektedir. Bir
nesneyi almak için eğilmek, ayakkabı bağlamak, bir sandalyeye oturmak ya da sandalyeden
kalkmak gibi günlük işleri yerine getirme hareketleri ve yeteneklerinin hepsi vücudun çeşitli
kısımlarının bükülmesini gerektirmektedir. Vücudun eklemlerinin düzgün çalışması bu
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bükme hareketlerini mümkün kılmaktadır. Bu hareketler gereken esneklikte yapılmaz ise
birey çabuk yorulup sakatlanabilmektedir.

5.8. Koordinasyon (Eş güdüm)
Koordinasyon, aynı mekanik nokta üzerindeki kas gruplarının hareketlerini sinir- kas
işbirliği ile bir armoni içinde, belli enerji tasarrufu sağlayarak yapmasıdır. Ayrıca belli bir
amaca ulaşmak için yapılan motor hareketlerin devamlılığı ve uyumluluğu olarak
tanımlanmaktadır. Koordine davranış, çocuğun belli hareketleri seriler halinde çabuk ve doğru
olarak yapmasını gerektirmektedir. Hareketin koordine olması için, senkronize, ritmik ve
doğru sıralanmış olması gereklidir. El-göz ve ayak-göz koordinasyonu, görsel bilginin kolbacak eylemi ile birleşmesiyle nitelendirilmektedir. Bir nesneyi atmak, o nesneyle temasa
geçmek ve tutmak için hareketler görsel olarak kontrol edilmeli ve tam olmalıdır. Zıplatma,
yakalama, atma, topa ayakla vurma ve top sürme koordinasyon gerektiren hareketlerdir.
Eşgüdüm olabilmesi için gelişimin sağlıklı olması ve beyin merkezini işlevini iyi yapabilmesi
gerekir. Okuma, yazma, resim yapma, müzik aleti kullanma, oyun oynama, spor yapma, dans
etme gibi etkinlikler vücudun eşgüdüm ile çalışmasına birer örnektir. Bu etkinliklerde gözün,
kulakların, ellerin, bacakların ve ilgili bütün diğer vücut organlarını birlikte çalışması gerekir.
Vücut organları arasındaki yeterli koordinasyonun gelişimi, beden olgunluğuna ve
yapılan egzersizlere bağlı olarak değişmektedir. Yaşla birlikte koordinasyon becerilerinde de
değişim yaşanmaktadır. Genel olarak altı yaş ve sonrasında el-göz ve göz-ayak
koordinasyonunda erkek çocuklar kız çocuklardan daha iyi performans sergilemektedir. Okul
öncesi çağda çocuk basit ritimlere ve vurgulara motorik olarak çok iyi tepki verebilmektedir.
İlkokul çağlarında basit bir beceri gibi görünen yazma işlemi aslında gözün, kolun, bileğin,
elin, parmakların ve gövdenin eşgüdüm ile çalışmasının bir göstergesidir. Yedi-dokuz yaşları
arasında koordinasyon performansında belirgin bir artış görülmekte ve bu artış 11 yaş sonuna
kadar devam etmektedir. Ergenlikteki hızlı büyüme sıralarında eşgüdümün oldukça
bozulduğu görülmektedir. Ergenlik sonunda ise eşgüdüm yenide düzelmeye başlamaktadır.

5.9. Denge
Denge, kişinin sahip olduğu konumu değişik pozisyonlar aldığında koruyabilmesidir.
Birçok motor etkinlikte vücudun ağırlık merkezini bulabilmek için vücut kısımlarının etkili
kullanılması gerekir. Vücut kısımları etkili şekilde kullanılmadığında denge bozulabilir ve bu
bireyin yaşamını tehlikeye düşürebilir. Çocuklar tüm hareketlerinde dengeyi sürdürme
kaybetme yeniden kazanma yeteneğine sahiptirler. Denge bütün hareketlerin temelidir ve
görsel, kinestetik ve vestibüleruyarımlardan etkilenmektedir. Çocuklar dengelerini
koruyabilmek için gözlerini kullanarak referans noktasına odaklanmaktadırlar. Gözler aynı
zamanda küçük çocukların statik ve dinamik denge görevleri sırasında vücutlarını görsel
olarak izlemesini sağlamaktadır.
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Resim 9. Denge, kişinin sahip olduğu konumu değişik pozisyonlar aldığında
koruyabilmesidir.
Denge, statik denge ve dinamik denge olarak ikiye ayrılmaktadır. Statik denge,
vücudun hareketsiz durumdayken konumunu koruyabilmesidir. Tek ayak üzerinde, denge
tahtası üzerinde ve denge çubuğu üzerinde durma, statik dengeye örnek verilebilmektedir.
Dinamik denge ise, bir noktadan diğerine hareket ederken denge durumunun korunmasıdır.
Denge, yürüme, koşma, atlama gibi becerilerin kazanılmasında önemlidir. Dengeye ilişkin
denge aleti ya da denge çubuğu üzerinde yürüme, tek ayak üzerinde durma ya da flamingo
duruşu hareketleri yer almaktadır. Ayakta durma, koşma, bisiklete binme, denge tahtasında
yürüme, tek ayak üzerinde durma gibi hareketler bir süreliğine dengeyi koruma sonucu
gerçekleşmektedir. Dönme, eğilme ve yukarı doğru uzanma gelişme paralel olarak ortaya
çıkan denge göstergelerinden bazılarıdır. Denge performansı yaşla birlikte gelişmektedir.
Çocuklardaki ilk önemli denge göstergesi, oturma ve ayakta durmadır. Çocuklar ortalama
olarak üç yaş civarında denge kontrolünü sağlamaktadır. Kız çocuklar özellikle dinamik
denge etkinliklerinde sekiz yaşa kadar erkeklerden daha iyi performans sergilemektedir.
Ancak 8 yaştan sonra beceriler benzerdir. Altı yaş ve altındaki erkek ve kız çocuklar, gözleri
kapalıyken tek ayak üzerinde denge sağlayamamaktadır. Ancak yedi yaş civarında gözleri
kapalıyken denge sağlayabilmektedirler ve denge becerisi yaşla birlikte gelişmeye devam
etmektedir.
Denge eksikliği, çocukların yürümeden önce üstesinden gelmeleri gereken önemli bir
unsurdur. Aslında, denge tüm temel motor görevlerini yerine getirmek için gerekli olan
önemli bir belirleyicidir. Örneğin bir çocuk oyun topu gibi bir nesneyi tuttuğunda nesnenin
ağırlığı çocuğun vücut ağırlığının bir parçası haline gelmektedir, böylece çocuk ağırlık
merkezini daha sonra ilave olan ağırlık yönünde yer değiştirmektedir. Ağırlık merkezindeki
bu kayma, çocukların dengeye ilişkin performansını etkileyebilmektedir. Bir oyun topunu
yakalaması istenen küçük bir çocuk, dengesini korurken atılan topun kontrolünü elinde
tutmalıdır. Eklenen ağırlığın bir sonucu olarak, çocuklar çoğunlukla dengesini ileriye doğru
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kullanmaya yatkındır, bu da büyük olasılıkla bazı çocukların geçici olarak kontrol ettikleri
nesneleri düşürmelerinin nedenidir. Nesneyi yakalarlar ama sonra dengelerini yeniden
kazanmak için onu serbest bırakmak zorunda kalmaktadırlar.

Resim 10. Bir oyun topunu yakalaması istenen küçük bir çocuk, dengesini korurken
atılan topun kontrolünü elinde tutmalıdır.
Denge, vestibüler sistemden büyük ölçüde etkilenmektedir. Semisirküler kanallar ve
otolit içindeki sıvı, bireyin dengesini korumasında kilit rol oynamaktadır. Semisirküler
kanaldaki reseptörler açısal ivme (dinamik ve rotasyonel denge) değişikliklerine tepki
verirken, otolit reseptörleri ise doğrusal ivmelere (statik dengeye) tepki vermektedir. Otolit ya
da semisirküler kanal yolunda bulunan tüylerin hareketleri, komşu sinir hücrelerindeki
elektriksel potansiyeli değiştirerek sinir sinyallerini tetiklemektedir. Vücut hareketi ve yer
çekimi, bireyi hem statik hem de dinamik postural değişikliklerden ve ivme değişikliklerinden
haberdar eden, bu vestibüler reseptörler ile hissedilmektedir. Vestibüler sistem, dengeyi
yönetirken görsel, dokunsal ve kinestetik sistemler ile uyum içerisinde çalışmaktadır.
Dengenin vestibüler gelişimin yaşamın ilk yıllarında gerçekleştiği ve vestibüler sistemin
doğuşta yapısal olarak tamamlandığı belirtilmektedir. Ancak çocuğun hem statik hem de
dinamik dengeyi sağlamasına yardımcı olabilmek için, vücut kas sistemi ve denge sağlamada
kullanılan diğer duyusal temsil sistemleri olgunlaşmış ve vestibüler ipuçlarıyla bütünleşmiş
olmalıdır.
Denge kas sistemi göz kontrolü ve orta kulak arasında bütünleşme hakkında bilgi
vermektedir. Özellikle işitme problemi olan çocuklarda denge problemlerinin görülebileceği
unutulmamalıdır. Örneğin, vücut ileri doğru hareket ettiğinde ayak bileği eklemi hareket
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ettirilir ve ilişkili kas sistemi gerilir ve kas millerinden ve diğer propriyesterlerden (kas, kiriş
ve eklemlerde bulunan ve vücudun gerilim ve durumu hakkında bilgi veren hassas sinir
uçlarından) hareket sinyalleri üretilir. Ayrıca, iç kulaktaki reseptörler başın hareketlerine karşı
hassastır, vücut salınımı ve dengesi hakkında bilgi sağlar. Bununla birlikte, görme, denge
kontrolünde kilit bir rol oynamaktadır. Görsel algılamada yer, hareket, titreme hisleri dengeye
yardımcı olmakta ve kuvvetle birlikte gelişmektedir. Dengenin fazla gelişmediği dönemde
topa vuran çocuk ayağını geri çekme hareketini yapamamaktadır. Yaş ilerledikçe zıt yönde
hareket etme eyleminin gerçekleşmesiyle denge sağlanmaktadır. Denge performansına ara
vermek yeteneği azaltmaktadır. Denge egzersizleri yeterli ısınma yapıldıktan sonra
uygulanmalıdır.

Resim 11. Denge becerisi yaşla birlikte gelişmeye devam etmektedir.
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Uygulamalar
1. Çocukların dikkat, hız ve tepki hızı, kuvvet, çeviklik, güç, dayanıklılık,
esneklik, koordinasyon (eşgüdüm) ve denge becerilerini geliştirmeye yönelik
etkinlikleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Çocukların dikkat, hız ve tepki hızı, kuvvet, çeviklik, güç, dayanıklılık, esneklik,
koordinasyon (eş güdüm) ve denge becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri
araştırdınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çocukların motor becerilerinin gelişmesi ve performanslarının artmasında kuvvet,
dayanıklılık, tepki hızı, esneklik, koordinasyon, dikkat ve denge gibi becerilerin geliştirilmesi
önemlidir. Tüm bu temel beceriler, ilkel formdan yetişkin formuna doğru gelişimsel bir
değişim kalıbını takip etmektedir.Duygu ve düşünceyi bir olay ya da nesne üzerinde toplama
olarak nitelendirilen “dikkatin” temelinde ilgi, merak, keşfetme duyguları yer
almaktadır.Çocukların dikkat süreleri yaş ve gelişim düzeylerine bağlı olarak değişmektedir.
İlkokul başlarında çocuklar ilginç buldukları konuda pasif konumda dikkatlerini 20 dakika
kadar koruyabilirler. Hız, kısa bir mesafeyi mümkün olan en kısa sürede alabilme becerisidir.
Hız, hareket süresinin (ilk hareketten etkinliğin tamamlanmasına kadar geçen süre) yanı sıra
reaksiyon zamanından (“başla” sinyalinden vücudun ilk hareketine kadar geçen süre) da
etkilenmektedir.Tepki hızı, duyu organları aracılığıyla çocuğun bir uyarıcıya karşı gösterdiği
davranış olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle etkinin yapıldığı anla tepkinin yapıldığı
an arasında geçen zamandır. Kuvvet, bir direnci yenebilme, karşı koyabilme yeteneği olarak
tanımlanmaktadır. Kas kuvveti, eklemlerin dengeli çalışması, etkin bir şekilde hareket
edebilme açısından önem taşımaktadır. Çocuklarda kas kuvvetinin artışı yaşa, cinsiyete,
olgunlaşma düzeyine, önceki fiziksel etkinlik düzeyine, beden ölçülerine, beslenme ve
kalıtımsal özelliklere bağlı olarak değişmektedir. Çeviklik, vücudun yönünü ani ve doğru bir
şekilde çevirebilme becerisidir. Çeviklik sayesinde, kişi hareket sırasında vücut pozisyonunu
çabuk ve doğru bir şekilde değiştirebilmektedir. Güç, mümkün olan en kısa sürede maksimum
çaba sarf edebilmektir. Güç, bazen “patlayıcı kuvvet” olarak da isimlendirilmekte ve zamana
bölünen kuvveti temsil etmektedir. Bu kuvvet ve hız kombinasyonu, çocukların atlama,
vurma, uzağa fırlatma ve diğer maksimum çaba gerektiren etkinliklerinde
görülmektedir.Dayanıklılık “Aerobik Dayanıklılık” ve “Anaerobik Dayanıklılık” olarak ikiye
ayrılmaktadır. Aerobik dayanıklılık, uzun süreli bedensel faaliyetlerde, organizmanın
yorulmaya karşı gösterdiği direnç yeteneğidir. Bu işin birim zamandaki değeri ise “anaerobik
güç” olarak ifade edilmektedir. Esneklik, vücudun farklı yönlere eğilmesi, hareket etmesi
şeklinde tanımlanabilir. Bebeklik döneminde kemikler henüz kıkırdak yapıda olduğu için,
vücut oldukça esnektir. Kemik ve kas gelişimine paralel olarak vücudun esnekliği
azalmaktadır. Beş-sekiz yaşlar arasında esneklik sabit kalmaktadır. Esnekliğin en üst seviyeye
ulaştığı yaş ise ortalama 12-13 yaş arasındadır ve yaşla birlikte azalmaktadır. Koordinasyon,
aynı mekanik nokta üzerindeki kas gruplarının hareketlerini sinir- kas işbirliği ile bir armoni
içinde, belli enerji tasarrufu sağlayarak yapmasıdır. Ayrıca belli bir amaca ulaşmak için
yapılan motor hareketlerin devamlılığı ve uyumluluğu olarak tanımlanmaktadır. Denge ise,
kişinin sahip olduğu konumu değişik pozisyonlar aldığında koruyabilmesidir. Birçok motor
etkinlikte vücudun ağırlık merkezini bulabilmek için vücut kısımlarının etkili kullanılması
gerekir. Denge eksikliği, çocukların yürümeden önce üstesinden gelmeleri gereken önemli bir
unsurdur.
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Bölüm Soruları
1) Çocukların motor becerilerinin desteklenmesi hem çocukluk döneminde görülen
………………hem de becerilerin gelişmesi ve fiziksel hareketsizliğin üstesinden
gelmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A. Raşitizmin
B. Gelişimin
C. Geriliğin
D. Obezitenin
E. Serebral palsinin
2) “Dikkatin” temelinde hangi duygular yer alır?
A. Sevgi ve hoşgörü
B. Merak ve keşfetme
C. Anlayış ve ilgi
D. Beğenme ve hoşgörü
E. Hiçbiri
3) İlkokul başlarında çocuklar ilginç buldukları konuda dikkatlerini kaç dakika
sürdürebilirler?
A. 5 dakika
B. 10 dakika
C. 15 dakika
D. 20 dakika
E. 25 dakika
4) Kısa bir mesafeyi mümkün olan en kısa sürede alabilme becerisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Hareket
B. Tepki
C. Hız
D. Uyaran
E. Koşu
5) Dışarıdan ya da içeriden gelen uyarıcılara karşı organizmanın gösterdiği davranış
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hareket
B. Tepki
C. Hız
D. Uyaran
E. Koşu
6) Kas kuvvetinin artışı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişir?
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A.
B.
C.
D.
E.

Yaş
Cinsiyet
Beslenme
Beden Ölçüsü
Hepsi

7) Vücudun yönünü ani ve doğru bir şekilde çevirebilme becerisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Çeviklik
B. Hız
C. Tepki hızı
D. Güç
E. Esneklik
8) Uzun süreli bedensel faaliyetlerde, organizmanın yorulmaya karşı gösterdiği
direnç becerisi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Aerobik eş güdüm
B. Anaerobik dayanıklılık
C. Aerobik dayanıklılık
D. Anaerobik eş güdüm
E. Hiçbiri
9) Aynı mekanik nokta üzerindeki kas gruplarının hareketlerini sinir-kas işbirliği ile
bir armoni içinde, belli enerji tasarrufu sağlayarak yapma becerisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Çeviklik
B. Dayanıklılık
C. Eş güdüm
D. Güç
E. Dikkat
10) Aşağıdaki örneklerden hangisi statik dengeye örnek verilemez?
A. Denge çubuğu üzerinde yürüme
B. Tek ayak üzerinde durma
C. Denge aleti üzerinde durma
D. Denge çubuğu üzerinde durma
E. Denge tahtası üzerinde durma
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Cevaplar
1)D
2)B
3)D
4)C
5)B
6)E
7)A
8)C
9)C
10)A
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6. MOTOR GELİŞİMİN KURAMSAL TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.Refleksif Hareketler Dönemi (0–1 yaş)
6.2.İlkel Hareketler Dönemi (0-2 yaş)
6.3.Temel Hareketler Dönemi(2-7 yaş)
6.4. Özelleşmiş Hareketler Dönemi (7-14 yaş ve üstü)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Üç Ayaklı Kum Saati Modeli nedir?
Çocukların refleksif hareketler dönemindeki motor becerileri nelerdir?
Çocukların ilkel hareketler dönemindeki motor becerileri nelerdir?
Çocukların temel hareketler dönemindeki motor becerileri nelerdir?
Çocukların özelleşmiş hareketler dönemindeki motor becerileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Refleksif Hareketler Dönemi Refleksif
hareketler Kazanım,
okuyarak
ve
dönemini açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.
İlkel Hareketler Dönemi

İlkel hareketler
açıklayabilme

Temel Hareketler Dönemi

Temel hareketler dönemini Kazanım,
okuyarak
ve
açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.

Özelleşmiş
Dönemi

dönemini Kazanım,
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Hareketler Özelleşmiş
hareketler Kazanım,
okuyarak
ve
dönemini açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar














Üç Ayaklı Kum Saati Modeli
İlkel Refleksler
Duruşa İlişkin Refleksler
Bilgi Kodlama Evresi
Bilgi Kodu Çözme Evresi
Refleks Baskılama Evresi
İlk Kontrol Evresi
Temel Hareket Becerileri
Başlangıç Evresi
Şekillenme Evresi
Ustalaşma Evresi
Geçiş Evresi
Uygulama Evresi
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Giriş
Bireyler hayat boyu sürekli bir değişim ve gelişim süreci içerisinde yer alırlar.
Özellikle motor davranışlarda meydana gelen değişimler motor gelişimin bir parçasıdır.
Birçok motor gelişim uzmanı, doğumdan ölüme kadar olan süreçte hareket davranışlarını
açıklamak için motor gelişim modelleri önermiştir. Bir motor gelişim modeli basitçe
hareketimizle ilgili bir teori, varsayım ya da tahminin görsel bir tasviridir. Bu modeller, motor
gelişime ilişkin keşfedilen bilgileri almakta ve bu gerçeklerin sistematik olarak ilişkili
olabileceği bir çerçeve oluşturmaktadır. Motor gelişim modelleri, karmaşık kavramların daha
iyi anlaşılmasını ve gelişimsel açıdan motor davranışlara ilişkin bilgi ve farkındalık
kazanılmasını sağlamaktadır. Hareketi öğretmek için, çocukların motor gelişimini ve
hareketin gelişimsel düzenini bilmek gerekmektedir. Gelişimsel kalıplar öğrenildiğinde
hareket ve motor beceriyi analiz etmek ve tanımak, bunların çocuktan çocuğa nasıl farklı
olabileceğini anlamak kolaydır. Bu nedenle her çocuğun ihtiyaçlarına uygun hareket
etkinliklerini planlayıp uygulamak daha uygun olmaktadır.
Modeller, yaşamın çeşitli zamanlarında beklenen hareketleri veya hareketlerdeki
değişiklikleri tanımlamakta, hareketin neden bu şekilde geliştiğini açıklamaya çalışmaktadır.
Motor gelişim modellerinin en önemlilerinden biri Gallahue’nin “Üç Ayaklı Kum Saati”
Modelidir. Yaşam boyu süren motor gelişim süreçleri ve ürünleri, Kum Saati modeli
kullanılarak kavramsallaştırılmıştır. Gallahue’nin “Üç Ayaklı Kum Saati Modelinde” hareket
becerilerinin, bireyin biyolojisinin ve öğrenme ortamı koşullarının nasıl etkileşimde
bulunduğu açıklanmaktadır.

KUM SAATİ MODELİ
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Kum saati modeli, motor gelişim sürecini anlamak için kum saatinin sembol olarak
kullanıldığı bir modeldir. Kum saatinin içinin yaşam maddesi ile doldurulması gerekmektedir.
Bu yaşam maddesi “kum” dur. Kum, kum saatine biri kalıtım, diğeri çevresel şişe olmak
üzere iki ayrı şişeden içeri girmektedir. Kalıtsal şişenin bir kapağı vardır. Genetik düzenin
başlangıcında belirlenmiştir ve şişedeki kum miktarı sabittir. Fakat çevresel şişenin kapağı
yoktur. Buradan kum saatine ve şişeye dışarıdan kum ilave edilebilmektedir. Çevresel şişe ile
kum saatine daha çok kum koymak mümkündür. Kum saati modelinde motor gelişim
dönemlerinin ya da evrelerinin zamanla yukarı doğru geliştiği görülmektedir. Hem kalıtım
hem de çevre bu gelişmeyi etkilemekte ve gelişim aşamalarına katkıda bulunan kum taneleri
tarafından tasvir edilmektedir. Kum saatinin üst kısmı yetişkin motor gelişimini
göstermektedir.

6.1. Refleksif Hareketler Dönemi (0–1 Yaş)
Refleksif hareketler dönemi, doğum öncesi dönemde başlamakta ve doğumdan sonraki
bir yıllık süreyi kapsamaktadır. Refleksif hareketler bedenin çeşitli şekillerde dış uyaranlara
verdiği istemsiz ilk tepkilerdir. Örneğin ışık tutulduğunda göz bebeği otomatik olarak
büzülmesi gibi. Yeni doğanlarda ve bebeklerde yaşlarına ve nörolojik yapılarına bağlı olarak
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çeşitli derecelerde görülmektedir. Ortaya çıkan refleks hareketler, bebeğin ilk motor tepkileri
ve ilk bilgi edinme kaynaklarıdır. Hareketler önceleri beceriksiz ve kaba hareketler olarak
görülmekte ve merkezi sinir sistemi geliştikçe hareket çeşitliliği ve hareketlerdeki kontrol
artmaktadır. Merkezi sinir sisteminin büyüme ve gelişme temposu fetal yaşamda ve
doğumdan sonraki ilk aylarda çok hızlıdır. Bu açıdan yeni doğan bebekler, motor beceriler
açısından oldukça aktiftirler.
Reflekslerin çoğu nefes alma gibi birçok istemsiz yaşam sürecinden sorumlu olan daha
alt beyin merkezleri tarafından kontrol edildikleri için alt beyinle (subkorteksle) bağlantılıdır.
Alt beyin merkezleri; öksürme, hapşırma gibi istem dışı yaşamsal olayları kontrol ederek
yaşam boyu önemli rol oynamaktadır. Ancak istemli hareketlerin başlamasıyla, aşağı beyin
merkezlerinin işlevi bitmemektedir. Yaşam boyunca öksürme, hapşırma, esneme gibi
hareketler yanında istem dışı hayati bazı refleksleri de kontrol etmektedirler. Genellikle
emme, arama, yakalama, kavrama gibi birincil refleks hareketlerinin beslenme ve korunma
olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Bu tür refleksler, doğum öncesi dönemden bir yaşına
kadar gözlenebilmektedir. Duruşa ilişkin refleksler ise, daha sonraki istemli davranışlara
görünüş açısından benzemekle birlikte tümüyle istem dışı hareketler olarak tanımlanmaktadır.
Bebeklerin refleksif hareketleri, merkezi sinir sisteminin bütünlüğünün
değerlendirilmesinde etkili bir tanı aracı olarak kullanılmaktadır. Bir refleksin yokluğu,
gereğinden zayıf ya da güçlü olması, vücudun her iki tarafında simetrik olarak görülmemesi
ve reflekslerin ortadan kalkması gereken dönemlerde devam etmesi, farklı nörolojik
problemlerin olası nedenleri olabilmektedir. Örneğin doğumdan sonraki ilk üç günde yüzüstü
durumda çenesini kaldırmayan bebeklerde yaşamın ileriki dönemlerinde nörolojik
anomalilere rastlanabilmektedir.
Refleksler ilkel refleksler ve duruşa ilişkin refleksler olarak ikiye ayrılmaktadır (Tablo
1). İlkel refleksler, bilgi toplama, yiyecek arama ve koruyucu tepkiler olarak
sınıflandırılabilmektedir. Bu refleksler, kortikal faaliyeti harekete geçirmesi bakımından bilgi
toplayıcı bir işlev görmektedir. Emme ve arama gibi ilkel reflekslerin, ilkel bir şekilde hayatta
kalma mekanizmaları olduğu düşünülmektedir. Bu refleksler olmasaydı yeni doğanlar yiyecek
elde etmede yetersiz kalırlar. Duruşa ilişkin refleksler, istemsiz hareketlerin ikinci şeklidir.
Bunlar daha sonraki istemli hareketlere görünüm olarak son derece benzemekte ancak
tamamen istem dışı gerçekleşmektedirler. Örneğin birincil adımlama refleksi ve emekleme
refleksi, daha sonraki istemli yürüme ve emekleme hareketlerine yakından benzemektedir.
Avuç içi yakalama refleksi, daha sonraki kavrama ve bırakma davranışlarıyla yakından
ilişkilidir. Motor gelişimin refleksif hareketler dönemi birbirini izleyen iki evreye
ayrılmaktadır
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İLKEL
REFLEKSLER
Moro Refleksi
Tonik
Refleksi

Boyun

DURUŞA İLİŞKİN REFLEKSLER
Adımlama Refleksi
Emekleme Refleksi

Arama Refleksi

Yüzme Refleksi

Emme Refleksi

Çekme Refleksi

Kavrama
Refleksi

Paraşüt Refleksi

Babinski
Refleksi

Tablo 1. Bebeklerde Görülen Refleksler

6.1.1. Bilgi Kodlama Evresi (Anne karnından dört aya kadar)
Bilgi kodlama (toplama) evresi olarak ifade edilen birinci evre; doğum öncesi
dönemden başlayarak 4. ayın sonuna kadar devam etmektedir. Bu evre gözlemlenebilir istem
dışı hareketler ile karakterize edilmektedir. Bilgiyi kodlama evresinde, alt beyin merkezleri
motor korteksten daha gelişmiştir ve fetüs ve yeni doğan hareketinin kontrol edilmesinde
önemlidir. Bu beyin merkezleri, yoğunluğu ve süresi değişen çeşitli uyarıcılara istem dışı
tepki oluşturma yeteneğine sahiptir. Refleksler, bebeğin hareket yoluyla bilgi toplama, besin
arama ve korunmasında temel araç işlevi görmektedir.

6.1.2. Bilgi Kodu Çözme Evresi (Dört aylıktan bir yaşına kadar)
Dördüncü aydan başlayan ikinci evrede sinir sisteminin gelişimine paralel olarak
refleksler giderek ortadan kalkmaya ve istemli hareketler görülmeye başlamaktadır. Bu süre
içerisinde, üst beyin merkezleri gelişmeye devam ettiği için, pek çok refleks kademeli olarak
baskılanmaktadır. Alt beyin merkezleri giderek iskelet hareketlerini kontrol etmekten
vazgeçmekte ve yerini beyin korteksinin motor alanı tarafından istemli hareketlere
bırakmaktadır. Bilgi kodu çözme evresi, duyusal motor aktiviteyi, algısal motor aktiviteyi,
algısal motor yeteneğe bırakmaktadır. Yani bebeklerin istemli iskelet hareketlerini
geliştirmesi, yalnızca uyarana tepkiyi değil, aynı zamanda depolanmış bilgi ile duyusal
uyarımın da işlenmesini içermektedir.
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6.2. İlkel Hareketler Dönemi (0-2 Yaş)
Refleksif hareketlerden sonra gelen ve 0-2 yaşları arasını kapsayan ilkel hareketler
dönemi, istemli hareketlerin de temelini oluşturmaktadır. Bu aşamadaki hareketler, bebeklerin
çevreleri ve kendileri üzerinde kontrol sahibi olmak için hareket ettikleri temel hayatta kalma
motor davranışlarıdır. Çocukların hareket gelişimi, refleksler ile başlayan ve üst düzeyde
koordine motor becerilerle sonuçlanan bir süreci takip etmektedir. Bu dönemde çocuklar hızla
gelişir ve lokomotor, denge ve manipülasyon olmak üzere üç temel hareket becerisi
kazanmaktadır. Denge, hareketin öncüsü olarak görülmektedir. Kafa ve gövde gibi vücudun
çeşitli bölümlerinin kontrolünü içermekte ve bu sırada bebekler dengede dik durmadan önce
uzanma ve oturma hareketlerini gerçekleştirmektedirler. Lokomotor becerileri, çocukların
gelişiminde kilit kilometre taşlarından biridir, bir yaş civarında meydana gelen dik durma
becerisiyle ilerleme göstermektedir. Bebekler ilk adımlarından itibaren bu yeni temel beceriyi
karmaşık lokomotor etkinliklerine yol açan bir dizi çevresel ortamda kullanmaktadır.
İlkel hareketler kemik, kas ve sinir sistemindeki gelişim ve olgunlaşmaya bağlı
olmakla birlikte bebeklere sağlanan alıştırma olanakları da önemli bir etkendir. İlkel
hareketlerin ortaya çıkış zamanları düzenli bir sıra izlemektedir. Bu sıra normal şartlar altında
değişime karşı dirençlidir. Ancak hareketlerin çıkış zamanı ve hızı çocuktan çocuğa farklılık
göstermektedir. Bu bireysel farklılıkların kaynağını kalıtsal ve çevresel etmenler
oluşturmaktadır. Yaşam için gerekli olan istemli hareketlerin temelini oluşturan ilkel
hareketler baş, boyun ve gövde kaslarının kontrolü gibi dengeleme hareketleri, uzanma,
bırakma, yakalama gibi manipülatif becerileri, sürünme, emekleme, yürüme gibi yer
değiştirme hareketlerini kapsamaktadır.
İlkel hareketler dönemi “Refleksleri Baskılama” ve “İlk kontrol” olmak üzere iki
evrede incelenmektedir.

6.2.1. Refleks Baskılama Evresi (Doğumdan bir yaşına kadar)
Reflekslerin ortadan kalktığı evredir ve doğumdan bir yaşına kadar ki süreci
kapsamaktadır. Doğumda refleksler, bebeğin hareket repertuarlarına egemendir. Daha
sonrasında ise, bebeğin hareketleri giderek artan bir şekilde gelişen korteksten
etkilenmektedir. Korteksin gelişimi ve belli çevresel sınırlılıkların azalması çeşitli reflekslerin
ketlenmesine ve giderek kaybolmasına yol açmaktadır. İlkel ve duruşa ilişkin refleksler,
istemli hareket davranışlarına dönüşmektedir. Refleks baskılama evresinde, bebeğin sinir- kas
sistemi hala gelişimin ilkel hareket evresinde olduğu için, istemli hareketler çok zayıf bir
şekilde farklılaşmış ve bütünleşmiştir. Bu evrede hareketler her ne kadar amaçlı
gerçekleştirilse de kontrolsüzdür. Dolayısıyla hareketlerde kabalık söz konusudur. Eğer
bebek, bir nesne ile temas kurmak isterse, el, bilek, kol, omuz ve hatta gövdenin hep birlikte
hareketi söz konusu olmaktadır. Bir nesne ile temas etmek için elin hareket ettirilme süreci
istemli olsa da bebek vücudunu kontrol etmek açısından yetersiz kalmaktadır.
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6.2.2. İlk Kontrol Evresi (1-2 Yaş)
12-24 aylık dönemi kapsamaktadır. Bu evrede hareketlerde ilk kontroller görülmeye
başlamaktadır. Yaşamın ilk iki yılında çocuğun kazandığı hareketler ileride kazanılacak
hareketlerin temelini oluşturmaktadır. Bu hareketler çok fazla kontrol gerektirmektedir.
Çocuklar bu hareketleri gerçekleştirirken tüm dikkatlerini harekete yöneltmektedir. Örneğin
yürümeye yeni başlayan çocukların, yürürken başka hiçbir şeye bakmadıkları ve çevreleriyle
çok fazla ilgilenmedikleri gözlemlenir. Çocuklar beceriyi tam anlamıyla edindikten sonra
dikkatlerini hareketten çevrelerine yöneltirler ve hareketi bir amaç olarak değil, araç olarak
kullanmaya başlarlar. Bu nedenle emekleme ve yürüme becerilerinin kazanılması, çocuklara
çevrelerini tanıma olanağı vermesi açısından önemlidir.
Duyusal ve motor sistemler arasındaki farklılaşma, algısal ve motor bilginin daha
anlamlı ve uygun bir şekilde birleştirilmesiyle gerçekleşmektedir. Daha yüksek bilişsel ve
motor süreçlerin hızlı gelişimi, bu evrede ilkel hareket yeteneklerinde hızlı kazanımlar
olmasını sağlamaktadır. İlk kontrol döneminde, çocuklar bu yetenekleri geliştirmek için
oldukça az bir zamana sahip olmalarına rağmen, çok hızlı bir şekilde beceri ve kontrol ile
denge sağlamayı, nesneleri manipüle etmeyi ve tüm ortamlarda yer değiştirmeyi öğrenirler.
Olgunlaşma süreci, bu evrede hareket kontrolünün gelişim hızını ve kapsamını kısmen
açıklamaktadır.

6.3. Temel Hareketler Dönemi (2-7 Yaş)
Yaşamın ikinci yılından yedi yaşına kadar olan devrede çocuklar temel becerileri
kazanmaktadırlar. Bu temel beceriler koşma, sıçrama, sekme, atlama, yakalama, fırlatma,
tekme atma gibi hareketlerdir (Tablo 2). Bu beceriler tüm çocuklarda bulunan ortak özellikler
ve yaşam için gerekli beceriler olduğunda “Temel Beceriler” olarak adlandırılmaktadır. İki
yaşından sonra temel beceriler kaba bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Çocuklar kendi
bedenlerinin hareket yeteneklerini anlamak ve bunları denemek için çaba gösterirler ve daha
sonra daha uyumlu ve kontrollü olurlar. Zaman içinde çocuklar mekanik yönden etkili,
uyumlu ve kontrollü bir hareket repertuarına sahip olurlar. İlk beş yılda çocuklar büyük
kaslarla ilgili kaba hareketlerin kontrolünü kazanırlar. Beşinci yıldan sonra ise kavrama,
fırlatma, yakalama, yazma ve alet kullanma gibi küçük kaslarla ilgili ince hareketlerin
koordinasyonu önem kazanır. 2-7 yaş arasında çocuklar, tüm temel lokomotor becerilerini
geliştirirler. Örneğin, altı yaşına geldiğinde çoğu çocuk koşabilir, zıplayabilir, hoplayabilir,
atlayabilir, fırlatabilir, tırmanabilir, yakalayabilir, tekmeleyebilir, kıyafetlerini giyebilir ve
günlük manipülasyon becerilerini gerçekleştirebilir.
Temel hareket becerilerinin büyüme ve gelişme ile kazanıldığı ve çevrenin bunun çok
az etkilediği, diğer bir ifade ile çocuğun hareket becerilerinin yaş ile birlikte doğal olarak
geliştiği belirtilmektedir. Fakat bu durumun tek etken olmadığı, çocuklara verilen fırsatların
ve hareket eğitiminin becerilerin gelişmesinde önemli bir rol oynadığı da vurgulanmaktadır.
Bu bağlamda temel hareketlerin kazanımında olgunlaşma kadar, çevresel koşullar ve bireysel
faktörler çok önemlidir. Bu becerileri başarılı bir şekilde yerine getirmek için çocuklar,
uygulama olanakları, teşvik ve öğretimin kombinasyonlarına ihtiyaç duyarlar. Bu koşullar,
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temel hareket aşamasındaki her bir aşamada onlara yardımcı olmak için gereklidir. Bu
nedenle; temel hareket aşamasında küçük çocuklara, destekleyici ve öğretici bir ortam
düzenlenmelidir. Temel hareket becerileri, bütün yaşam boyunca kullanılmakta ve
yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da günlük yaşamlarının bir parçasını oluşturmaktadır.
Günlük beceriler, alışveriş için yürüme, merdiven çıkma, statik ya da dinamik pozisyonlarda
denge kurma, ömür boyunca kullanılacak temel becerilerdendir. Çocuklar bu dönemi
başarıyla tamamlandığında özel hareket aşamasında daha karmaşık ve spora özgü becerileri
öğrenmeye başlarlar. Temel hareketler dönemi başlangıç, şekillenme ve ustalaşma olmak
üzere üç evrede incelenmektedir:
TEMEL HAREKET BECERİLERİ
LOKOMOTOR

MANİPÜLASYON

DENGE

Yürüme

Top yuvarlama

Bükme

Koşma

Top zıplatma

Germe

Sekme

Topa havada vurma

Dönme

Atlama

Topa yere değmeden vurma

Döndürme

Hoplama

Tekmeleme

Sallanma

Tırmanma

Vurma

Yuvarlanma

Galop

Fırlatma

Başlama

Kayma

Yakalama

Durma

Zıplama

Kapma

Fırlama

Tablo 2. Temel Hareket Becerileri

6.3.1. Başlangıç Evresi (2-3 Yaş)
Temel hareketler döneminin başlangıç evresi, çocuğun temel bir beceriyi
yapmasındaki amaca yönelik ilk denemelerini göstermektedir. Hareket, eksik ya da yanlış bir
şekilde sıralanmış unsurlarla gerçekleştirilmektedir. Bedenin kullanımı önemli ölçüde
kısıtlanmış ya da abartılmıştır, ritmik akış ve koordinasyonu kötüdür. Genel olarak 2-3
yaşındaki çocukların yer değiştirme, manipülasyon ve denge hareketleri başlangıç
seviyesindedir. Bu evrede çocuklar, kendi bedenlerinin hareket yeteneklerini anlamak ve
bunları denemek için çaba göstermektedirler.

6.3.2. Şekillenme Evresi (3-5 Yaş)
Şekillenme evresi, daha büyük motor kontrolü ve temel hareket becerilerinin ritmik
koordinasyonunu içermektedir. Zamansal ve uzamsal hareket unsurlarının senkronizasyonu
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gelişmiştir; ancak bu dönemdeki hareket şemaları hala genel olarak kısıtlı ya da abartılı ama
diğer dönemlere göre daha iyi koordine edilmiştir.

6.3.3. Ustalaşma Evresi (5-7 Yaş)
Temel hareketler dönemindeki ustalaşma evresi, mekanik olarak etkin, koordineli ve
kontrollü performans ile karakterize edilmektedir. Ustalaşmış temel hareket becerileri, bu üç
süreç aşamasında tamamlanmaktadır. Görsel izleme ve hareket eden nesneleri durdurmayı
(yakalama, vurma, topa vurma gibi) gerektiren manipülatif beceriler, bu görevlerin görsel
motor taleplerinin karmaşıklığı nedeniyle daha geç gelişme eğilimindedir. Beş, altı yaşına
gelen çocukların bu evreye ulaşmış olmaları gerekmektedir. Çocukların ustalaşma evresine
ulaşabilmeleri, alıştırma olanağı yaratılmasına, motive edilmesine ve nitelikli bir eğitim
verilmesine bağlıdır. Bu bağlamda çocukların ustalaşma evresine ulaşıp ulaşamayacağını
öğretim, cesaretlendirme ve alıştırma olanakları belirlemektedir.

6.4. Özelleşmiş Hareketler Dönemi (7-14 Yaş ve Üstü)
Özelleşmiş hareket beceriler, temel hareketler döneminden daha geniştir. Bu dönemde
hareket, günlük yaşam, eğlenme ve spor yapma gibi çeşitli karmaşık hareketlerin
yapılmasında bir araç haline gelmektedir. Bu dönem, temel denge, yer değiştirme ve
manipülatif becerilerin giderek inceleştiği, birleştirildiği ve aşırı çaba gerektiren durumlarda
kullanımla detaylandırıldığı bir dönemdir. Örneğin, sekme ve atlama gibi temel hareketler bu
dönemde ip atlama, halk oyunları ve atletizmde üç adım atlama (zıplama-adımlama-atlama)
için kullanılabilmektedir.
Özelleşmiş hareketler dönemindeki beceri gelişiminin başlangıcı ve gelişimi, göreve
özgü, bireysel ve çevresel faktörler gibi etmenlere dayanmaktadır. Bu faktörler, tepki zamanı
ve hareket hızı, koordinasyon, beden tipi, boy ve ağırlık, gelenekler, kültür, akran baskısı ve
duygusal donanım gibi özellikleri kapsasa da, çok azı sınırlayıcıdır. Özelleşmiş hareketler
dönemi, geçiş evresi, uygulama evresi ve yaşam boyu uygulama evresi olarak üçe
ayrılmaktadır.

6.4.1. Geçiş Evresi (7-10 Yaş)
Geçiş evresi 7-10 yaş arası çocukları kapsamaktadır. Bu evrede, birey temel hareket
becerilerini birleştirerek spor ve eğlence ortamlarındaki özelleşmiş becerilerin yapılması için
kullanılmaktadır. İp üzerinde yürümek, ip atlamak ve topa ayakla vurmak geçiş evresi
becerileri arasındadır. Geçiş evresi becerileri daha büyük formda, doğrulukta ve kontrollü
olmakla birlikte, temel hareketlerle aynı unsurları içermektedir. Önceki dönemde gelişen ve
inceleştirilen temel hareket becerileri, oynama, hareket etme ve günlük yaşam durumlarına
uyarlanmaktadır. Geçiş evresi becerileri, temel hareket şemalarının daha karmaşık ve
özelleşmiş formlarındaki uygulamalarıdır.
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6.4.2. Uygulama Evresi (11-13 Yaş)
Yaklaşık olarak 11-13 yaş arasını kapsayan bu evrede, bireylerin beceri gelişiminde
olumlu değişiklikler olmaktadır. Uygulama döneminde artan bilişsel karmaşa ve genişlemiş
deneyim, bireyin görevinin çeşitliliğine, bireysel ve çevresel faktörlere dayalı olarak sayısız
öğrenme ve kalıtım kararlarını vermesini sağlayacaktır. Örneğin, takım etkinliklerinden ve
oyunlara strateji eklemekten hoşlanan, iyi bir koordinasyon ve çevikliğe sahip bir çocuk
basketbol yeteneklerini geliştirmeye odaklanabilir. Bireyler bu dönemde belirli etkinliklere
katılma ya da katılmama konusunda bilinçli kararlar vermeye başlamaktadır. Bu kararlar
büyük ölçüde, bireylerin kendi beceri düzeylerini, kendisini ve çevreyi, başarı ve zevk şansını
artırma ya da azaltma açısından nasıl algıladıklarına bağlı olarak değişim göstermektedir.
Uygulama evresinde, hareket performansının formuna, beceriye, doğruluk ve niceliğe
büyük önem verilmektedir. Bu, gelişmiş oyunlarda, liderlik faaliyetlerinde ve seçilmiş spor
branşlarında kullanılacak ve hassaslaştırılacak daha karmaşık beceriler dönemidir.

6.4.3. Yaşam Boyu Uygulama Evresi (14 Yaş ve Üstü)
Yaşam boyu uygulama evresi, yaklaşık olarak 14 yaşında başlamakta ve yetişkinlik
boyunca devam etmektedir. Yaşam boyu uygulama evresi, motor gelişim sürecinin tepe
noktasını temsil etmekte ve kişinin yaşam boyunca kazanılmış hareket repertuarının kullanımı
ile karakterize edilmektedir. Bir önceki evredeki ilgiler, yeterlilikler ve yapılan seçimler
gerçekleştirilmiş, daha sonra hassaslaştırılmış ve yaşam boyunca günlük hayata eğlence ve
sporla ilgili etkinliklere transfer edilmiştir. Bu evreyi etkileyen faktörler arasında, para,
zaman, ekipman ve imkanlar, fiziksel ve zihinsel sınırlılıklar yer almaktadır. Kişisel aktiviteye
katılım seviyesi, yeteneğe, fırsatlara, fiziksel koşullara ve kişisel motivasyona dayalıdır.
Bireyin yaşam boyu performans seviyesi, profesyonel durumlardan olimpiyatlar, üniversiteler
ya da okullar arası yarışmalar, rekabete ya da işbirliğine dayalı eğlence sporları ve günlük
yaşam becerilerine kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Bu dönemde yetişkinlerin, çocuğun motor kontrol ve hareket yeterliliklerini
artırmalarına yönelik desteklerde bulunmaları çok önemlidir. Çocuklar 11 yaşından itibaren
artan zihinsel yetenek ve edindikleri deneyimlerle çeşitli spor dallarından belirli bir dala
yönelirler. Çocukların bu tercihlerinde kendi performanslarının farkında olmaları önemli bir
etkendir. 14 yaşından itibaren çocuklar kazandıkları hareket becerilerini yaşam boyu
kullanmaya başlarlar. Bu dönem daha önceki tüm evrelerin en üst noktasını oluşturmaktadır.

122

Uygulamalar
1.
Çevrenizdeki çocukların motor gelişimlerini gözlemleyebilirsiniz. Yaptığınız
bu gözlemlerle, bu bölümde öğrendiklerinizi karşılaştırabilirsiniz. Bu uygulama sizin
öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlayacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Çocukları gözlemlediniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Motor gelişim modelleri, karmaşık kavramların daha iyi anlaşılmasını ve gelişimsel
açıdan motor davranışlara ilişkin bilgi ve farkındalık kazanılmasını sağlamaktadır. Hareketi
öğretmek için, çocukların motor gelişimini ve hareketin gelişimsel düzenini bilmek
gerekmektedir. Gelişimsel kalıplar öğrenildiğinde hareket ve motor beceriyi analiz etmek ve
tanımak, bunların çocuktan çocuğa nasıl farklı olabileceğini anlamak kolaydır. Bu nedenle,
her çocuğun ihtiyaçlarına uygun hareket etkinliklerini planlayıp uygulamak daha uygun
olmaktadır. Modeller, yaşamın çeşitli zamanlarında beklenen hareketleri veya hareketlerdeki
değişiklikleri tanımlamakta, hareketin neden bu şekilde geliştiğini açıklamaya çalışmaktadır.
Motor gelişim modellerinin en önemlilerinden biri Gallahue’nin “Üç Ayaklı Kum Saati”
Modelidir. Yaşam boyu süren motor gelişim süreçleri ve ürünleri, Kum Saati modeli
kullanılarak kavramsallaştırılmıştır. Gallahue’nin “Üç Ayaklı Kum Saati Modelinde” hareket
becerilerinin, bireyin biyolojisinin ve öğrenme ortamı koşullarının nasıl etkileşimde
bulunduğu açıklanmaktadır. Kum saati modeli, motor gelişim sürecini anlamak için kum
saatinin sembol olarak kullanıldığı bir modeldir. Kum saatinin içinin yaşam maddesi ile
doldurulması gerekmektedir. Bu yaşam maddesi “kum” dur. Kum, kum saatine biri kalıtım,
diğeri çevresel şişe olmak üzere iki ayrı şişeden içeri girmektedir. Kalıtsal şişenin bir kapağı
vardır. Genetik düzenin başlangıcında belirlenmiştir ve şişedeki kum miktarı sabittir. Fakat
çevresel şişenin kapağı yoktur. Buradan kum saatine ve şişeye dışarıdan kum ilave
edilebilmektedir. Çevresel şişe ile kum saatine daha çok kum koymak mümkündür.
Refleksif hareketler dönemi, doğum öncesi dönemde başlamakta ve doğumdan sonraki
bir yıllık süreyi kapsamaktadır. Refleksif hareketler bedenin çeşitli şekillerde dış uyaranlara
verdiği istemsiz ilk tepkilerdir. Örneğin, ışık tutulduğunda göz bebeği otomatik olarak
büzülmesi gibi. Yeni doğanlarda ve bebeklerde yaşlarına ve nörolojik yapılarına bağlı olarak
çeşitli derecelerde görülmektedir. Ortaya çıkan refleks hareketler, bebeğin ilk motor tepkileri
ve ilk bilgi edinme kaynaklarıdır.Refleksler ilkel refleksler ve duruşa ilişkin refleksler olarak
ikiye ayrılmaktadır.
Refleksif hareketlerden sonra gelen ve 0-2 yaşları arasını kapsayan ilkel hareketler
dönemi, istemli hareketlerin de temelini oluşturmaktadır. Bu aşamadaki hareketler, bebeklerin
çevreleri ve kendileri üzerinde kontrol sahibi olmak için hareket ettikleri temel hayatta kalma
motor davranışlarıdır. Çocukların hareket gelişimi, refleksler ile başlayan ve üst düzeyde
koordine motor becerilerle sonuçlanan bir süreci takip etmektedir.
Yaşamın ikinci yılından yedi yaşına kadar olan devrede çocuklar temel becerileri
kazanmaktadırlar. Bu temel beceriler koşma, sıçrama, sekme, atlama, yakalama, fırlatma,
tekme atma gibi hareketlerdir. Bu beceriler tüm çocuklarda bulunan ortak özellikler ve yaşam
için gerekli beceriler olduğunda “Temel Beceriler” olarak adlandırılmaktadır.
Özelleşmiş hareket beceriler, temel hareketler döneminden daha geniştir. Bu dönemde
hareket, günlük yaşam, eğlenme ve spor yapma gibi çeşitli karmaşık hareketlerin
yapılmasında bir araç hâline gelmektedir. Bu dönem, temel denge, yer değiştirme ve
manipülatif becerilerin giderek inceleştiği, birleştirildiği ve aşırı çaba gerektiren durumlarda
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kullanımla detaylandırıldığı bir dönemdir. Örneğin sekme ve atlama gibi temel hareketler bu
dönemde ip atlama, halk oyunları ve atletizmde üç adım atlama (zıplama-adımlama-atlama)
için kullanılabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Motor gelişim modellerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Motor gelişim modeli basitçe hareketimizle ilgili bir teori, varsayım ya da
tahminin görsel bir tasviridir.
B. Modeller, motor gelişime ilişkin keşfedilen bilgileri almakta ve bu gerçeklerin
sistematik olarak ilişkili olabileceği bir çerçeve oluşturmaktadır.
C. Birçok uzman, doğumdan ölüme kadar olan süreçte hareket davranışlarını
açıklamak için motor gelişim modelleri önermektedir.
D. Motor gelişim modelleri, karmaşık kavramların daha iyi anlaşılmasını
sağlamaktadır.
E. Hepsi
2) “Üç Ayaklı Kum Saati Modeline” ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Kum saati modeli, motor gelişim sürecini anlamak için kum saatinin sembol
olarak kullanıldığı bir modeldir.
B. Kum saatinin içinin yaşam maddesi ile doldurulması gerekmektedir.
C. Çevresel şişenin bir kapağı vardır.
D. Kum, kum saatine biri kalıtım, diğeri çevresel şişe olmak üzere iki ayrı şişeden
içeri girmektedir.
E. Bu yaşam maddesi “kum” dur.
3) Işık tutulduğunda göz bebeğinin
hareketlerden hangisine örnektir?
A. Uyarıcı hareketlere
B. Motorik hareketlere
C. Refleksif hareketlere
D. Gelişimsel hareketlere
E. Çevresel hareketlere

otomatik

olarak

büzülmesi

aşağıdaki

4) Yeni doğan bebekler, motor beceriler açısından oldukça …………..dir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmektedir?
A. Pasifler
B. Aktiftirler
C. Dikkatliler
D. Sezgiseller
E. Endişeliler
5) Aşağıdakilerden hangisi emme, arama, yakalama, kavrama gibi birincil refleks
hareketlerinin işlevlerinden biridir?
A. Görme
B. Dokunma
C. Tanıma
D. Beslenme
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E. Hissetme
6) Aşağıdakilerden hangisi duruşa ilişkin reflekslerden biri değildir?
A. Babinski refleksi
B. Adımlama refleksi
C. Emekleme refleksi
D. Yüzme refleksi
E. Çekme refleksi
7) Aşağıdakilerden hangisi temel hareket becerilerinden dengeye yönelik bir beceri
değildir?
A. Bükme
B. Tekmeleme
C. Germe
D. Dönme
E. Döndürme
8) Çocukların ustalaşma evresine ulaşabilmeleri aşağıdakilerden hangisine bağlı
değildir?
A. Alıştırma olanağı yaratılmasına
B. Motive edilmesine
C. Nitelikli bir eğitim verilmesine
D. Beslenmesine
E. Hiçbirine
9) ……………..gibi temel hareketler bu dönemde ip atlama, halk oyunları ve
atletizmde üç adım atlama için kullanılabilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Sekme
B. Koşma
C. Dengede durma
D. Bükme
E. Yakalama
10) 14 yaşında başlamakta ve yetişkinlik boyunca devam etmekte olan evre
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Şekillenme evresi
B. Geçiş evresi
C. Uygulama evresi
D. Yaşam boyu uygulama evresi
E. Ustalaşma evresi
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Cevaplar
1) E
2) C
3) C
4) B
5) D
6) A
7) B
8) D
9) A
10) D
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7.TEMEL HAREKET GELİŞİMİ: LOKOMOTOR, LOKOMOTOR
OLMAYAN VE MANİPÜLATİF BECERİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Lokomotor Beceriler
7.2.Lokomotor Olmayan Beceriler (Dengeleme Becerileri)
7.3.Manipülatif Beceriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Lokomotor beceriler nelerdir?
2. Lokomotor olmayan beceriler (dengeleme becerileri)
3. Manipülatif beceriler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Lokomotor Beceriler

Lokomotor
açıklayabilme

Lokomotor
Beceriler
Becerileri)

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

becerileri Kazanım,
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Olmayan Lokomotor
olmayan Kazanım,
okuyarak
ve
(Dengeleme becerileri
(dengeleme araştırarak geliştirilecektir.
becerilerini) açıklayabilme

Manipülatif Beceriler

Manipülatif
açıklayabilme

becerileri Kazanım,
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar




















Lokomotor Beceriler
Sürünme
Emekleme
Dik Yürüme
Koşu
Galop, Kayma ve Sekme
Atlama
Zıplama
Lokomotor Olmayan Beceriler
Baş ve Boyun Kontrolü
Gövde Kontrolü
Oturma
Ayakta Durma
Manipülatif Beceriler
Uzanma
Bırakma
Yakalama
Ayakla Vurma
Sopa ile Topa Vurma
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Giriş
Temel beceriler yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu beceriler “temel” veya “işlevsel”
beceriler olarak adlandırılabilmektedir. Bunlar, çocukların çevrelerinde tam olarak kendilerini
geliştirmek için ihtiyaç duydukları becerilerdir. Temel beceriler lokomotor, lokomotor
olmayan ve manipülatif beceriler olarak üç grupta incelenmektedir.

7.1.

Lokomotor Beceriler

Lokomotor becerileri, vücudu bir yerden bir yere hareket ettirmek ya da sekmek ve
zıplamak gibi vücudu yukarı doğru çekmek için kullanılmakta ve bedeni uzayda hareket
ettirmeyi içermektedir. Lokomotor beceriler, yer değiştirme becerileri olarak da
adlandırılmaktadır. Çocukların yer çekimi kuvvetine karşı koyabilmesini sağlayarak, alan
üzerinde hareket etmeleri yani vücutlarının yer aldığı alanı değiştirmeleri ve bir yerden bir
yere hareket etmelerini kapsamaktadır. Lokomotor hareketler, denge hareketlerine dayalı
olarak, bebeğin sinir, kas, iskelet sisteminin gelişimiyle ilişkilidir. Lokomotor hareketler
sonucu elde edilen beceriler, bebeklerin çevrelerini keşfetmeleri açısından oldukça önemli
becerilerdir. En önemli lokomotor hareketler emekleme, yürüme, koşma ve atlamadır. Daha
sonra yuvarlanma, tırmanma, zıplama, sıçrama, sekme, kayma ve galop da vardır. Çocuklar
koşma, zıplama, sekme, atlama, sıçrama, dörtnala koşma ve kayma gibi diğer lokomotor
becerilerini uygularken benzer hareketler yaparlar. Bu hareketlerin her biri çeşitli şekillerde
birleştirilerek yeni hareketlerin üretilmesinde kullanılmaktadır. Böylece hareket modelleri
meydana gelmektedir. Lokomotor hareketler, yerçekimi kuvvetlerinin üstesinden gelmek için
temel bir beceri gerektirmektedir. Ayrıca vücudun kademeli olarak değişen boyutlarına
sürekli olarak adapte olurken, artan denge taleplerine uyum sağlamayı ve kendini değişen bir
ortam boyunca ilerletmenin fiziksel ve motor gereksinimlerinin daha fazla farkındalığını
gerektirmektedir. Çocuklar hareket ederek, kendilerini çevrelerinden ayırt etmekte, nesnelerin
arasında hareket ederek mesafe ve mekanda konum kavramlarını geliştirmektedirler.
Eğitimcilerin ve yetişkinlerin bu süreçte çocukları gözlemlemeleri ve lokomotor becerilerini
doğru şekilde yapmaları için gerekli yönlendirmelerde bulunmaları gerekmektedir.
Bebeklik döneminde lokomotor hareketler olarak “sürünme, emekleme, bağımsız
olarak yürüme” temel hareketlerdendir. Bebeklerin ilk sürünme hareketlerinde bacaklarında
genellikle kullanılmadığı görülmektedir. İşlevsel bir şekilde altıncı ayda görülen sürünme
aynı zamanda onuncu ayda görülmeye başlayan emekleme hareketinin de temelini
oluşturmaktadır. Yer değiştirme hareketleri, büyük ölçüde dengeleme hareketlerine
dayanmaktadır. Bebek dengeleme hareketlerinde yeterli bir konuma gelmediği sürece özgürce
yer değiştiremez. Bu açıdan bu dönemde vücut kontrolünün kazanılması, diğer hareketlerin
gelişimini kolaylaştırmaktadır. Lokomotor hareketleri, çocukların uzayda bir konumdan
diğerine hareket için konumlandırma yeteneğini kazanmasıyla gelişmektedir. Sürünme ve
emekleme, en fazla dikkat çeken iki lokomotor harekettir. Bebekler bağımsız olarak yürümeyi
ortalama 10-15 aylar arasında kazanmaktadır. Becerinin ilk gözlemlerinde bebeğin dengesini
sağlamak amacıyla bacaklarının açık, dizlerinin hafif bükük, ayaklarının ise dışa dönük
olduğu görülmektedir. Dengeli ve süreğen bir yürüme becerisi, sürünme, emekleme gibi
becerilerden sonra elde edilmektedir.
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Sürünme: Sürünme normal olarak yaklaşık yedi ile sekiz aylık arasında başlamaktadır
ancak bu oran çocuğa ve çevreye bağlı olarak büyük ölçüde değişebilmektedir. İlk lokomotor
denemelerde, gövde destek yüzeyinden minimum düzeyde yükselmiştir. Bu harekete
genellikle göbek sürünmesi denmektedir. Bebek, kolları öne doğru itip daha sonra onları
esneterek hareket etmeye çalışır. Kolların bükülmesi, sonunda hafif bir ileri itmeye neden
olabilir. Başlangıçta bacaklar çok kısıtlı bir şekilde hareket etmekte ya da sabit tutulmaktadır.
İlk denemelerden kısa bir süre sonra, bacaklar bükülebilir. Bu bükülme vücudun arkaya doğru
hareket etmesine ve geriye doğru sürünmesine neden olabilir. Bununla birlikte, bu üretkenlik
karşıtı hareketlilik şekli kısa vadelidir, çünkü bebek kısa süre sonra bacakları daha verimli bir
şekilde ilerletmeye yardımcı olmak için kullanmaya başlamayı öğrenir. Bebek bacaklarını
esnetir ve daha sonra itiş için yeniden düzenler. Bu hareket vücudun kısa ve ani hareketlerde
ileriye doğru hareket etmesini sağlayan güçlü bir hareketle eşzamanlı olarak
gerçekleştirilmektedir. Yavaş yavaş, bebeğin vücudu destek yüzeyinden yükselir. Vücudun
yükselmesi arttıkça, bacaklar vücudun altında bir pozisyonda bükülebilir, böylece bebeğin
lokomotif kabiliyeti artmakta ve daha karmaşık hareket formlarına geçişi kolaylaşmaktadır.
Sürünmede sağ bacak ileri doğru hareket ederken, sağ kol geri hareket etmektedir. Bebeğin
gelişimsel seviyesine bağlı olarak aynı taraftaki kol ve bacak aynı anda hareket etmek için
koordine edilmek yerine, karşı taraftaki kol ve bacak birlikte çalışmaktadır.
Emekleme: Çocukların yüzüstü pozisyonda döndükten sonra göğsünü kaldırarak,
zeminde gezinmek için kollarını kullanmaları olarak tanımlanan ilk emekleme, yedi ya da
sekiz aylıkken görülebilir. Emekleme, sürünmenin gelişmiş biçimidir ve bebek için sıklıkla
yer değiştirmenin en etkili formu olarak gelişmektedir. Sürünmeden farklı olarak
emeklemede, kollar ve bacaklar birbirine ters olarak kullanılmaktadır. Bebeğin emeklemede
uzmanlığı arttıkça hareketleri daha senkronize hale gelmekte ve çabuklaşmaktadır.

Resim 1. Sürünmeden farklı olarak emeklemede, kollar ve bacaklar birbirine ters
olarak kullanılmaktadır.
Dik Yürüme: Bir bebeğin desteklenmemiş yürüyüşe ilk girişimi, normal yetişkin
yürüyüşüyle çok az ortak noktaya sahiptir çünkü bağımsız yürüyüş sağlamak için bebeğin iki
büyük engelin üstesinden gelmesi gerekmektedir. Bebeğin bağımsız bir şekilde yürüyebilmesi
136

için sadece vücut ağırlığını desteklemek için yeterli bacak kuvveti olması yeterli değildir aynı
zamanda bebeğin dengesini koruyabilmesi gerekmektedir. Bebeklerin ilk yürüyüş
alıştırmalarının birçoğu, dengelerini artırmalarını desteklemektedir. Bağımsız yürümenin ilk
hareket şekli, kısa, hızlı ve sert adımlarla betimlenmekte; bebeğin ayak parmakları dışarıya
bakmakta ve tabanlarından geniş bir destek almaktadır. Ek olarak, bebek, yetişkin
yürüyüşünün topuk-ayak teması yerine, zeminle düz bir temas yapmaktadır. Bebekler
dengelerini korumak için kollarını yüksek koruma pozisyonunda, sertçe tutmakta ve bacaklara
karşı serbestçe sallayamamaktadırlar. Bu bağımsız yürüme şekli, bebeklerde normal olarak 9
ila 17 ay arasında görülebilmekte ancak çoğunlukla çocuklar 12 aylıkken belirgin bir şekilde
bağımsız yürüme becerisi kazanmaktadırlar. Sonraki iki ile altı yıl boyunca, yürüyüş şeklinde
kademeli değişiklikler meydana gelmekte ve bu da çocuğun aşamalı olarak yetişkin yürüyüş
tarzına daha çok benzer yürüyüş gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

Resim 2. Bebeğin bağımsız bir şekilde yürüyebilmesi için sadece vücut ağırlığını
desteklemek için yeterli bacak kuvveti olması yeterli değildir aynı zamanda bebeğin dengesini
koruyabilmesi gerekmektedir.
Koşu: Koşu temel hareket döneminde görülen bir beceridir ve vücudun destek noktası
olan alternatif ayak üzerinde ileri doğru yönetilmesini içeren bir yer değiştirme şeklidir.
Yürümenin bir uzantısı olan koşu, her iki ayağın zeminden yükseldiği bir yükselme aşamasını
kapsamaktadır ve yavaş bir tempoda koşudan hızlı koşuya kadar devamlı ve aralıksız bir
bütün olarak ilerlemektedir. Çocuğun kilosunun boyuna oranı ve dinamik denge becerileri
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gibi faktörlerin tümü koşu becerilerinin gelişiminde önemlidir. Koşu, hemen hemen bütün
sporlarda, çocuklar tarafından oynanan oyunlarda ve günlük aktivitelerde kullanılmaktadır.
Galop, Kayma ve Sekme: Galop hareketi, kayma ve sekme hareketlerinden ilk
gerçekleştirilen hareket galop hareketidir. Galop hareketi, adımlama hareketinin devamında
arka ayağın ön ayağın yanına sıçrayarak getirilmesi ve bu hareketin ritmik biçimde
tekrarlanması olarak tanımlanmaktadır. Bu hareket yaklaşık olarak iki yaş civarında
sergilenmeye başlamaktadır. Galopu oluşturan iki temel hareket bulunmaktadır: (1) İleri bir
adım, ardından (2) Arka ayağa sıçrayan bir adımdır. Kayma hareketi bir farklılık dışında
galop hareketi ile aynı özellikleri taşımaktadır. Galop hareketi ileri doğru yapılırken, kayma
hareketi yanlara doğru gerçekleştirilmektedir. Çocuklar yana doğru hareket ederken doğrudan
ön tarafa da bakmaları gerekmektedir. Çocukların, amaçlanan hareket çizgisinden farklı bir
yöne bakması gerektiği için, daha karmaşık motor hareketi gerçekleştirmede zorluk
yaşayabilmektedir. Teniste taban çizgisinde ilerlemek ve basketbolda bir rakibi takip etmek
gibi birçok spor aktivitesinde kullanılan kayma becerisinin çok önemli bir motor beceridir.
Galop hareketi, kayma ve sekme hareketlerinden en zor olanı sekme hareketidir. Sekme, tek
bacakla yerden havalanmanın ve yere konmanın olduğu sürekli ve asimetrik bir beceridir. Ek
olarak, önde gelen bacağın değişmesi vardır. Galop ve kaymadan farklı olarak, sekme,
vücudun ağırlığının diğer ayağa aktarılmadan önce her iki motor görevinin (adım ve zıplama)
aynı ayak tarafından yapılmasını gerektirmektedir. Tek bir bacak üzerinde adım ve zıplama
gibi iki görevi yerine getirmek, galop ve kayma gibi bacak başına tek bir iş yapmaktan daha
zordur. Sekmede ayrıca sıçramaya göre daha büyük bacak kuvvetine ve dinamik dengeye
ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuklar ilk kez sekmeyi denediklerinde dengeyi korumakta zorluk
çekebilmektedirler. Bu denge problemi çok ciddi bir problem teşkil ettiği durumlarda,
çocukların sandalyenin arkasına tutunarak yerinde sekme denemeleri yapmaları
önerilmektedir. Bu uygulama ile çocuklar daha karmaşık motor beceriyi öğrenme fırsatı
bulmaya devam ederken dengelerini korumayı da öğrenmektedir.
Atlama: Atlama, yükselme ve iki ayak üzerine inmeyi içeren bir vücut yöneltme
becerisidir. Ayağın gövdenin yukarı veya ileri hareketiyle kaldırılması zamanlamasını
koordine etmeyi ve hem uzayda hem de iniş üzerinde dengeyi yeniden kazanmayı
gerektirmektedir. Profesyonel bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ciddi kas gücü, çoklu
uzuv koordinasyonu ve dinamik denge gerektiren bir beceridir. Atlamanın gelişimindeki ana
unsur, bedeni havaya itmek için gereken ilave güçtür. Atlama için yatay sıçramada ve dikey
sıçramada, her iki bacak da havada olmak için gereken gücü sağlamada kullanılmaktadır.
Ancak güç tek başına, belirleyici bir faktör değildir. Kas gücü de gerekli bir bileşendir. Kas
gücü, kas kuvveti ve kas kasılma hızının (hız x sürat) ürünüdür. Kas ne kadar hızlı kasılırsa,
ortaya çıkacak güç miktarı o kadar artmaktadır. Atlamada üç aşama bulunmaktadır: Bedenin
atlama için kendisini konumlandırdığı hazırlık aşaması, bedenin zeminden kalkmak için
gereken güçleri ürettiği güç üretme aşaması ve bedenin indiği ve üretilen güçleri azalttığı
bitirme aşamasıdır. Genel olarak atlama, birçok sporda faydalanılan bir beceridir. Jimnastik,
basketbol ve voleybol gibi sporlar, özellikle dikey atlama olmak üzere atlama becerilerinde
ustalık gerektiren sporlardır.
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Zıplama: Zıplama, yer değiştirme becerisi olup, çocuğun sıçramasını ve aynı ayakla
yere inmesini içeren bir beceridir. Zıplama, kuvvet, koordinasyon ve denge becerileri
açısından atlama becerisinden daha karmaşıktır. Zıplama için sıçrama ve tek ayak üzerinde
yere inme gücünün kontrol edilmesi gerekmektedir. Küçük çocukların daha küçük ayak ve
daha yüksek yer çekim merkezi gibi fiziksel büyüme sınırlılıkları zıplamanın denge kısmını
özellikle bu yaştaki çocuklar için zorlamaktadır. Zıplama, seksek oyunu ve danslar gibi
çocukluk oyunlarının ve park oyunlarının önemli bir unsurudur. Zıplama ögeleri ayrıca
basketboldaki turnike atışı ve üç adım atlama gibi spor becerilerinde de yer almaktadır.
Zıplama dört aşamadan oluşmaktadır: İlk aşamada daha fazla denge sağlamak için sallanan
bacağın ayağı, destek bacak ve zemine yatay olan uyluğun önünde bulunmaktadır. Çocuklar
zemini bükülü dizleri ile iter ve ellerini omuzlarının yanında tutarlar. İkinci aşama olan
şekillenme aşamasında kalçada 45 derecelik bir açıyla, salınan bacağın ayağını destek bacak
boyunca bırakmaya başlarlar. Kollar çoğu kez iki yanda kullanılmamaktadır. Üçüncü aşamaya
gelindiğinde sallanan bacağın ayağı destek bacağın arkasındadır ve uyluklar paraleldir.
Dördüncü Aşamada zıplamada ustalaşan çocuklar sallanan bacağı kuvvet oluşturma aracı
olarak kullanmakta ve sallanan bacakla sarkaç hareketinde pompalama yapmaktadır. Okul
öncesi ve ilkokulun ilk yılları, iyi zıplama teknikleri üzerine çocuklara uygulama yaptırılacak
ve geri bildirim verilecek önemli dönemlerdir.

7.2.

Lokomotor Olmayan Beceriler (Dengeleme Becerileri)

Lokomotor olmayan beceriler yani denge becerileri çok az mekânsal hareket ile
yerinde yapılmaktadır. Bu beceriler arasında eğilme ve germe, itme ve çekme, dengeleme,
yuvarlanma, kıvırma, dönme, döndürme ve bükme yer almaktadır. Denge becerileri tüm yer
değiştirme ve küçük kas becerilerinin temelini oluşturmaktadır. Denge, hem belirli bir alan
içerisinde bir hareketi sürdürmeyi hem de aynı yerde bir pozisyonu korumayı kapsamaktadır.
Yer değiştirmeden yapılan dönme, eğilme, salınım, itme, çekme gibi hareketler, büyük
kasların kullanımını gerektirmektedir. Çocuklar tüm hareketlerinde dengeyi sürdürme,
kaybetme ve yeniden kazanma yeteneklerine sahiptirler. Örneğin, topa ayakla vurma, çocuğun
dengesini kaybetmeksizin bir objeyi hareket ettirme sürecidir.
Denge, sinir sistemi, kas sistemi, göz kontrolü ve orta kulak arasındaki bütünleşme
hakkında bilgi vermektedir. Bebek önce baş ve boyun kontrolünü, daha sonra gövde ve bacak
kontrolünü sağlamaktadır. Bebekler birinci ayın sonunda baş kontrolü sağlarken, ikinci ayda
da gövdesini kontrol etmeye başlamaktadır. Gövde kontrolünün en belirgin göstergelerinden
biri bebeğin yüzükoyun pozisyonda göğsünü yerden kaldırmaya çalışmasıdır. Bebekler
göğsünü kaldırmayı öğrendikten sonra dizlerini göğüslerine doğru çekmeyi de öğrenirler.
Ayrıca bebekler gövde kontrolünü kazanırken diğer taraftan da kollarını, nesneleri kavrama,
tutma gibi ellerini kontrol etmeyi öğrenmektedirler.
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Resim 3. Gövde kontrolünün en belirgin göstergelerinden biri bebeğin yüzükoyun
pozisyonda göğsünü yerden kaldırmaya çalışmasıdır.
Denge açısından dönüm noktalarından biri, kas ve sinir sisteminin kontrolünün
kazanıldığının bir göstergesi olan “ayakta dik pozisyonda durabilme” becerisinin
kazanılmasıdır.

Resim 4. Ayakta dik pozisyonda durabilme
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Baş ve Boyun Kontrolü: Bebek doğduğunda baş ve boyun kasları üzerinde çok az bir
kontrole sahiptir. Eğer bebek, gövdesini dik tutarsa, başı öne düşmektedir. İlk ayın sonuna
doğru, bebek bu kasların kontrolünü kazanmakta ve boyun desteklendiğinde başını dik
tutabilmektedir. İlk ayın sonuna kadar, yüzüstü pozisyonda yattığında çenesini
kaldırabilmektedir.

Resim 5. İlk ayın sonuna doğru, bebek bu kasların kontrolünü kazanmakta ve boyun
desteklendiğinde başını dik tutabilmektedir.
Gövde Kontrolü: Bebek baş ve boyun kaslarının kontrolünü kazandıktan sonra
gövdenin göğüs ve bel bölgelerindeki kaslarının kontrolünü kazanmaya başlamaktadır. Gövde
kontrolünün gelişimi ikinci ay civarında başlamaktadır. Eğer bebek yerde belinden
tutulduğunda, dik bir pozisyona gelebilmek için gerekli duruşsal düzenlemeleri yapabiliyorsa,
gövde kaslarının kontrolünü kazandığı gözlemlenir. İkinci ayın sonuna kadar, yüzüstü
yatırıldığında zeminden çenesini kaldırabilmelidir. Bebek çenesini kaldırdıktan sonra dizlerini
göğsüne doğru çekmekte ve yüzüyormuş gibi tekme atmaya başlamaktadır. Bu durum
genellikle altıncı ay civarında gerçekleşmektedir. Gövde kaslarında kontrol artışının diğer bir
göstergesi de bebeğin sırt üstü pozisyondan yüzüstü pozisyona dönmesidir. Bu genellikle
altıncı ay civarında tamamlanmakta ve doğru gövde açısında kolaylıkla bacaklarını germekte
ve kalçasını bükebilmektedir.
Oturma: Kendi başına desteksiz bir şekilde oturma, tüm gövdenin kontrolünün
tamamlanmasını gerektiren bir beceridir. Dört aylık bir bebek bel bölgesinden destekle
oturabilmektedir. Bebek gövdesinin üst kısmını kontrol edebilmekte ancak henüz alt bölümün
kontrolünü gerçekleştirememektedir. Desteksiz oturmada ilk çaba, bel bölgesi için ek destek
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ile öne doğru abartılı bir şekilde eğilmeyle nitelendirilmektedir. Desteğin miktarının
azalmasıyla dik olarak oturma becerisi kademeli olarak gelişmektedir. Yedinci aya kadar
bebek genellikle desteksiz oturabilmektedir.

Resim 6. Dört aylık bir bebek bel bölgesinden destekle oturabilmektedir.
Ayakta Durma: Dik olarak ayakta duruşun kazanılması, denge bakımından gelişimsel
bir dönüm noktasıdır. Kas kontrolünün büyük ölçüde kazanıldığı, yerçekiminin hareketler
üzerinde etkili olmadığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bebek artık dikey yer
değiştirmenin (yürümenin) eşiğindedir. İlk istemli ayakta durma girişimi beş ay civarında
gerçekleşmektedir. Bir destek yüzey ile teması sağlandığında ve kollarının altından
tutulduğunda bebek istemli olarak kalçasını uzatmakta, bacak kaslarını uzatıp germekte ve
büyük bir destekle ayakta duruş pozisyonuna gelmektedir. Sekiz ile dokuz ay civarında, bebek
mobilyalara tutunarak kalkabilir ve uzun bir süre kendini destekleyebilir. Süreçte giderek
eşyalardan daha az destek almaya başlamakta ve sık sık kısa bir süreliğine tamamen desteksiz
bir şekilde kalarak dengesini test edebilmektedir. On bir ay ve on ikinci aylar arasında bebek
ilk kez ayakta durmak için kendini çekmeyi ve sonra kolları ile kendini yukarı çekerken
bacakları ile kendini itmeyi öğrenmektedir. Tek başına uzun süreli ayakta durabilme
genellikle tek başına yürüyebilme ile birlikte gerçekleşmektedir. Dik olarak ayakta duruşun
oluşumu normal olarak 11. ile 13. aylar arasında gerçekleşmektedir. Bu noktada bebek önemli
ölçüde kassal kontrol kazanmıştır ve yatar pozisyondan ayağa kalkma gibi zor görevleri
tamamen yardımsız bir şekilde başarabilmektedir.
İki yaşından itibaren çocuklar lokomotor hareket açısından her ne kadar yürümeye
başlamış ve çevrede bağımsız bir şekilde dolaşabiliyor olsa da lokomotor olmayan becerilerde
iyi bir performans gösteremeyebilirler. Örneğin, çömelme ya da dizleri üzerinde oturabilmede
olduğu gibi. Lokomotor olmayan hareketler (uzanma, eğilme, sallanma gibi) çocukların
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performansları açısından bir sonuç vermekle birlikte çocukların kendilerini kontrol
etmelerine, kendi bedenleriyle ilgili bilgi edinmelerine ve vücut farkındalığı geliştirmelerine
yardımcı olmaktadır.

7.3.

Manipülatif Beceriler

Manipülatif beceriler, bir nesnenin kullanımını içeren hareketlerdir. Bu beceriler,
nesneyi elle kullanılarak geliştirilir. Manipülatif hareketlerin ortaya çıkması uzun ve sıralı
gelişim aşamalarından geçmektedir. Temel manüpülatif beceriler, uzanma, yakalama ve
bırakmadır. Bu becerilerin çoğu elleri ve ayakları içermekte, ancak vücudun diğer kısımları da
bu sırada kullanılmaktadır. Nesnelerin manipülasyonu, boşlukta öğeleri izlemek için özellikle
önemli olan el-göz ve ayak-göz koordinasyonunun daha iyi olmasını sağlamaktadır.
Manipülatif beceriler birçok oyun için temeldir. İtme (fırlatma, vurma, bir aletle vurma,
ayakla vurma) ve nesneleri alma (toplama), fasulye torbaları ve çeşitli toplar kullanılarak
öğretilebilecek önemli becerilerdir. Havada hareket eden bir nesneyi yönlendirmek veya
sektirmek (örneğin top gibi) veya bir çubuk ya da çember gibi bir nesnenin sürekli kontrolü
de manipülatif faaliyetlerdir.
Bebeklik dönemindeki manüpülatif becerilerden bazıları şu şekildedir:
















Orta hatta kadar izleme
Orta hattan sonra izleme
Çıngırak, oyuncak gibi nesneleri kavrama
180 derece izleme
Nesneyi bırakma
Nesneye uzanma
Nesneyi çekerek alma
İki eliyle bir nesneyi alıp tutma
Düşen nesneyi izleme
Baş ve işaret parmağıyla kavrama
Elden ele bir nesneyi geçirme
Nesneleri birbirine vurma
Bir nesneyi bardağa koyma
2 küpten kule yapma
Kendiliğinden karalama yapma.

Uzanma: İlk dört ay boyunca, bebekler çeşitli denemeler yapmalarına rağmen,
nesnelere tam olarak uzanma hareketini gerçekleştirememektedirler. Dört aylıkken nesneye
uzanmak için el ve göz ayarlamaları yapmaya başlamaktadırlar. Bu hareketleri yaparken
öncelikli olarak omuzlarını ve dirseklerini kullanırlar ve hareketleri yavaş ve kabadır. Daha
sonra bilek ve ellerini doğrudan harekete dahil etmeyi öğrenirler. Beşinci ayın sonunda,
çocuklar çevrelerindeki nesnelerle doğrudan bağlantı kurabilmekte ve onlara
ulaşabilmektedirler.
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Resim 7. Beşinci ayın sonunda, çocuklar çevrelerindeki nesnelerle ulaşabilmektedir.
Yakalama: Yakalama, doğumdan sonraki ilk üç ayda tümüyle refleksif bir harekettir.
İstemli yakalama, uzanmanın başarılmasından sonra ortaya çıkmaktadır. Başparmağı yeterli
ve etkili bir şekilde kullanarak yakalama, genellikle on ikinci ayda gözlenmektedir. Bebekler,
on dört aylık olduklarında uzanma ve yakalama hareketi bir yetişkininden çok farklı değildir.

Resim 8. İstemli yakalama, uzanmanın başarılmasından sonra ortaya çıkmaktadır.
Bırakma: Bebekler, çok uzun bir süre elleriyle bir nesneyi tutarak
sallayabilmektedirler fakat nesneyi geri bırakma konusunda parmakları yeterli olgunluğa
erişmediği için bunu başaramamaktadırlar. Çocuklar on dört aylık olduklarında yakaladıkları
nesneyi bırakma ile ilgili ilkel düzeyde beceri sahibi olmaktadırlar. 18 aylık olduklarında ise
uzanma, yakalama, tutma ve bırakma becerilerinin hepsini kazanmış durumda olmaktadırlar.
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Yakalama: Yakalama, elleri ve kolları kullanarak havadaki bir nesneyi kontrol altına
alma eylemidir. Genellikle çocukların ilk kez hareket eden bir nesneyi durdurma veya kontrol
etme girişimleri, bacakları birbirinden ayrılarak yere oturduklarında meydana gelmektedir. İlk
başta, çocuklar, topu bacaklarına doğru tutarak, yuvarlanan bir topu durdurmada başarılı
olmaktadır. Uygulama sayısı arttıkça, çocuklar kısa bir süre sonra topu yalnızca avuç içi yere
bakacak şekilde ellerini kullanarak zemine doğru tutabilmeyi öğrenmektedir. Çocukların ilk
kez havadan atılan bir topu yakalama girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Çocuklar
genellikle topu uzatılmış kollarına atmaya çalışan bir fırlatıcı karşısında durmakta ve
böylelikle topu tüm vücutlarıyla yakalamaya çalışmaktadır. Bu aşamada çocukların avuç içi
yukarı doğru bakmakta, çocuklar kollarını ve vücutlarını yaklaşmakta olan topu yakalamak
için hiçbir şekilde hareket ettirmemekte ve herhangi bir girişimde bulunmamaktadır.
Gelişimsel olarak çocukların görsel algılayıcı sistemleri geliştikçe, çocuklar ellerini ve
kollarını topun değişen uçuş özelliklerine göre ayarlamaya çalışırlar. Avuç içleri artık yukarı
doğru değil birbirlerine dönük olacak şekilde ayarlanmış ve dirsekler hafifçe bükülmüştür. Bu
şekilde eller yüzün önünde konumlandırılır. Yine de, çoğu durumda top, kollar yüze doğru
çekilirken, kollarla veya vücutla ilk teması kurmaktadır. Bu aşamada topun yakalanması
kollarla birlikte topun vücuda sarılması ya da vücuda sıkıştırılması şeklinde
gerçekleşmektedir. Gelişimin bu aşamasında, bazı çocuklar atılan top onlara yaklaştığında
kafayı toptan uzağa çevirmek, topun uzağına doğru geriye yaslanmak ya da gözleri kapatmak
gibi olumsuz reaksiyonlar göstererek, toptan korkabilmektedirler. En gelişmiş yakalama
gelişimi seviyesinde, çocuklar topu sadece elleriyle kontrol etmek için tüm vücudunu ayarlar
ve parmak uçlarıyla topu yakalarlar. Topun hızı, elin topa teması anında dirsekler esnetilerek
yavaşlatılır, bu açıdan dirsekler topun hızını kesmede destek unsurlar olarak kullanılmaktadır.
Gelişimsel açıdan iki yaşındaki çocuklar yakalama becerisinde genel bir stratejisi olmadan
yakalamaya çalışmaktadırlar. Çocuklar yakalama görevinde, sabit bir pozisyonda kalma
eğilimdedir, gözlerini topa değil, havaya atmaya odaklarlar ve yakalama eylemi için çok geç
tepki vermektedirler. Buna karşılık beş yaşındaki bir çocuk topun değişen uçuş özelliklerinin
bir kısmını tahmin edebilir ve gözlerini atıcıya, topa ve hatta kendi ellerine
odaklayabilmektedir. Çocukların bu dönemde zamanlamayı tam olarak ayarlayamamaları ve
koordinasyonları topu yakalama yeteneklerini sınırlamaktadır. Ergenlik döneminde ise
çocuklar topun uçuş özelliklerini önceden tahmin edebilmekte ve topun gelişinden önce topu
yakalamaya ilişkin hazırlıklarını tamamlamaktadır. Çocukların gözleri topa yoğunlaşır, kendi
bedensel farkındalıklarından dolayı yakalama eylemi için ellerini izlemeye gereksinim
duymamaktadırlar.
Ayakla Vurma: Ayakla vurma, ayak ile vuruşun bir çeşidi olan balistik bir beceridir.
Birçok spor dalında ayakla vuruş bulunmaktadır. Ayakla vurma için çocuklar ayak-göz
koordinasyonu, denge ve algısal motor becerilere gereksinim duymaktadırlar. Ayakla topa
vurmanın gelişimi dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci ve ikinci aşamalarda çocuk, topun
arkasındadır ve vuruş çok az bir işleve sahiptir. Üçüncü aşamaya kadar çocuk topa doğru
adım-vuruş kalıbı veya kısa koşu ve vuruş gibi sürekli hareket sergileyememektedir. Bu
aşama çocuk, kontrol ayağını gövde arkasına alarak güç üretimi sergilemeye başlamaktadır.
Dördüncü aşamaya gelindiğinde çocuk, uzun bir adım ya da sıçrayış sergiler, güçlü ayak topla
temas için harekete geçirilir ve güçlü vuruş ile üretilen güç, takip hareketi ile dağıtılır.
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Sopa ile Topa Vurma: Sopa ile topa vurma balistik, itici bir beceridir ve birçok
sporda, farklı şekillerde sergilenmektedir. Yan kol, alt kol ve üst kol; tek el, çift el gibi birçok
vuruş şekli bulunmaktadır. Seçilen sopa ile vurma türü, kısmen topun havadaki konumu,
çevre ve göreve özgü kısıtlılıklar gibi görev gerekliliklerinden etkilenmektedir. Bu becerinin
ilkel şeklinde, çocuklar balonlara ve toplara elleri, beden kısımları ve kısa raketler ile
vurmaktadırlar. Tek el veya çift elle vuruş yapabilmektedirler. İlkokul dönemine ilerledikçe,
çocuklar masa tenisinde tek elle vurmayı, sopa ile iki elle vurmayı öğrenirler.
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Uygulamalar
1. 60-72 aylık çocuklar için hazırlanmış hareket etkinliklerini inceleyiniz. Bu
etkinlikte yer alan becerilerin hangi kapsamda yer aldığını (lokomotor, lokomotor olmayan
ve manipülatif becerileri geliştirmeye yönelik hazırlanmış) belirleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Hareket eğitimine yönelik etkinlikleri inceleyip, lokomotor, lokomotor olmayan
ve manipülatif becerilerden hangilerini desteklemeye yönelik olduğunu
belirlediniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Temel beceriler yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu beceriler “temel” veya “işlevsel”
beceriler olarak adlandırılabilmektedir. Bunlar, çocukların çevrelerinde tam olarak kendilerini
geliştirmek için ihtiyaç duydukları becerilerdir. Temel beceriler lokomotor, lokomotor
olmayan ve manipülatif beceriler olarak üç grupta incelenmektedir.
Lokomotor becerileri, vücudu bir yerden bir yere hareket ettirmek ya da sekmek ve
zıplamak gibi vücudu yukarı doğru çekmek için kullanılmakta ve bedeni uzayda hareket
ettirmeyi içermektedir. Lokomotor beceriler, yer değiştirme becerileri olarak da
adlandırılmaktadır.En önemli lokomotor hareketler emekleme, yürüme, koşma ve atlamadır.
Daha sonra yuvarlanma, tırmanma, zıplama, sıçrama, sekme, kayma ve galop da vardır.
Lokomotor olmayan beceriler yani denge becerileri çok az mekânsal hareket ile
yerinde yapılmaktadır. Bu beceriler arasında eğilme ve germe, itme ve çekme, dengeleme,
yuvarlanma, kıvırma, dönme, döndürme ve bükme yer almaktadır.
Manipülatif beceriler, bir nesnenin kullanımını içeren hareketlerdir. Bu beceriler,
nesneyi elle kullanılarak geliştirilir. Manipülatif hareketlerin ortaya çıkması uzun ve sıralı
gelişim aşamalarından geçmektedir. Temel manüpülatif beceriler, uzanma, yakalama ve
bırakmadır. Bu becerilerin çoğu elleri ve ayakları içermekte, ancak vücudun diğer kısımları da
bu sırada kullanılmaktadır. Nesnelerin manipülasyonu, boşlukta ögeleri izlemek için özellikle
önemli olan el-göz ve ayak-göz koordinasyonunun daha iyi olmasını sağlamaktadır.
Manipülatif beceriler birçok oyun için temeldir. İtme (fırlatma, vurma, bir aletle vurma,
ayakla vurma) ve nesneleri alma (toplama), fasulye torbaları ve çeşitli toplar kullanılarak
öğretilebilecek önemli becerilerdir.
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Bölüm Soruları
1) Vücudu bir yerden bir yere hareket ettirmek ya da sekmek ve zıplamak gibi
vücudu yukarı doğru çekmek için kullanılmakta ve bedeni uzayda hareket
ettirmeyi içeren beceri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Manipülatif
B. Motorik
C. Lokomotor
D. Psikomotor
E. Lokomotor olmayan
2) Çocukların yüzüstü pozisyonda döndükten sonra göğsünü kaldırarak, zeminde
gezinmek için kollarını kullanmaları aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dönme
B. Bükülme
C. Germe
D. Emekleme
E. Gezinme
3) Aşağıdakilerden hangisi en önemli lokomotor beceriler arasında yer almaz?
A. Emekleme
B. Oturma
C. Yürüme
D. Koşma
E. Atlama
4) Bebek, yetişkin yürüyüşünün topuk-ayak teması yerine, zeminle ………..bir temas
yapmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmektedir?
A. Yakın
B. Yatay
C. Dik
D. Paralel
E. Düz
5) Sekme hareketinin galop ve kayma hareketlerinden farkı nedir?
A. Sekmenin yanlara doğru yapılmasıdır.
B. Vücudun ağırlığının diğer ayağa aktarılmadan önce aynı ayak tarafından
yapılmasıdır.
C. Önde gelen bacağın değişmeden aynı şekilde ilerlemesidir.
D. Adımlama hareketinin devamında arka ayağın ön ayağın yanına sıçrayarak
getirilmesidir.
E. Fark yoktur.
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6) Bebekler kaç aylık olduklarından bel bölgesinden destekle oturabilmektedir?
A. 1 ay
B. 2 ay
C. 3 ay
D. 4 ay
E. 5 ay
7) Lokomotor olmayan hareketlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Çocukların kendilerini kontrol etmelerine yardım eder.
B. Çocukların kendi bedenleriyle ilgili bilgi edinmelerine yardım eder.
C. Çocukların bağımsız bir şekilde yürüyerek çevreyi keşfetmelerine yardım eder.
D. Çocukların ayakta dik durabilmelerine yardım eder.
E. Çocukların vücut farkındalığı geliştirmelerine yardım eder.
8) Bir nesnenin kullanımını içeren hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
A. Manipülatif
B. Motorik
C. Lokomotor
D. Psikomotor
E. Lokomotor olmayan
9) Aşağıdakilerden hangisi manipülatif faaliyetlerden biridir?
A. Ayakla vurma
B. Top sektirme
C. Nesneleri toplama
D. Topa vurma
E. Hepsi
10) Aşağıdakilerden hangisi manipülatif bir beceri değildir?
A. Uzanma
B. Yakalama
C. Sekme
D. Bırakma
E. Karalama yapma
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Cevaplar
1)C
2)D
3)B
4)E
5)B
6)D
7)C
8)A
9)E
10)C
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8. HAREKET EĞİTİMİ VE ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Hareketin Bilişsel Gelişime Faydaları

8.2.

Hareketin Sosyal-Duygusal Gelişime Faydaları

8.3.

Hareketin Fiziksel Gelişime Faydaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hareketin çocukların bilişsel gelişimine ne gibi faydaları bulunmaktadır?
2. Hareketin çocukların
bulunmaktadır?

sosyal-duygusal

gelişimlerine

ne

gibi

faydaları

3. Hareketin çocukların fiziksel gelişimine ne gibi faydaları bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Hareketin Bilişsel Gelişime Hareketin çocukların bilişsel Kazanım,
okuyarak
ve
Faydaları
gelişimine
faydalarını araştırarak geliştirilecektir.
açıklayabilme
Hareketin Sosyal-Duygusal Hareketin çocukların sosyal- Kazanım,
okuyarak
ve
Gelişime Faydaları
duygusal
araştırarak geliştirilecektir.
gelişimlerinefaydalarını
açıklayabilme
Hareketin Fiziksel Gelişime Hareketin çocukların fiziksel Kazanım,
okuyarak
ve
Faydaları
gelişimine
faydalarını araştırarak geliştirilecektir.
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar


Fiziksel Aktivite İhtiyacı



Hareket



Bilişsel Gelişim



Sosyal-Duygusal Gelişim



Fiziksel Gelişim
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Giriş
Günümüzde, teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha hareketsiz bir yaşam tarzı
benimsenmektedir. Bu yaşam tarzının etkilediği yaş gruplarından biri de çocuklardır. Hareket,
bir çocuğun temel gereksinimlerindendir ve bedensel gelişimi için çok önemlidir. Çocukluk
döneminde hareket etkinliklerinin; büyüme ve gelişmenin daha iyi olması, motor becerilerin
geliştirilmesi, aktif yaşam tarzı kazandırılması, gelecekte oluşabilecek hastalık risklerinin
azaltılması ve aşırı kilo alımının önlenmesi gibi olumlu etkileri bulunmaktadır.
Çocukların yaşamları boyunca aktif kalmasına yardımcı olacak en önemli unsur,
fiziksel aktiviteye karşı olumlu bir tutum geliştirmeleridir. Çocukların yakın çevresindeki
yetişkinlerin hareketleri ve davranışları, bu tutumları önemli ölçüde etkilemektedir. Bu
nedenle fiziksel aktiviteye katılmanın eğlenceli, heyecan verici ve faydalı olduğuna ilişkin
çocuklara model olmak önemlidir. Hareket becerilerinin gelişimi, bedenin daha etkin
kullanılmasını sağlamakta ve genel sağlığı desteklemektedir. Bu hareket becerileri çocukların
gelecekteki yaşamlarında gereksinim duyacakları hareketlerin altyapısını oluşturmaktadır. Bu
nedenle hareket becerilerinin etkili ve güvenli kullanımı çocukların gelişiminde önemlidir.
Çocukların günlük fiziksel aktiviteleri serbest oyun, spor, ulaşım (yürüyüş, bisiklet), eğlence
etkinlikleri ve hareket eğitimini içermektedir ve günlük fiziksel etkinlik ihtiyaçları Tablo 1’de
yer almaktadır.
Tablo 1.Çocukların Günlük Fiziksel Aktivite İhtiyaçları
Çocukların Günlük Fiziksel Aktivite İhtiyaçları
0-12
ay
bebekler

arası

Günde birçok kez
fiziksel olarak aktif
Aktif oyun doğumdan itibaren, özellikle uzanma,
olmalıdır.
itme, çekme ve sürünme gibi karın üzerinde
gerçekleştirilen
zemin
temelli
etkinliklerle
Gün boyunca en az 30
başlamaktadır.
dakika karın üzerinde
hareket etmelidir.

Gün boyunca 180
dakika
fiziksel
etkinlikler
(planlı,
Aktiviteler eğlenceli olmalı ve yürümeye başlayan
1-2 yaş arası küçük organize
ve
çocukları yeni şeyler keşfetmeye ve denemeye teşvik
çocuklar
yapılandırılmamış
etmelidir.
hareket etkinliği ya da
serbest oyun gibi)
gerçekleştirmelidir.
6
yaşına
kadar
kademeli olarak en az
3-6 yaş arası okul
60 dakikalık hareketli
öncesi dönemdeki
etkinliklere doğru süre
çocuklar
ilerlemelidirler.

Yürümek, koşmak, kovalamaca oynamak, yüzmek (en
az 4 yaşındayken), yuvarlanmak, dans etmek, atmak
ve yakalamak gibi oyunlar oynanabilir.
Yaşları büyüdükçe bisiklet ya da ata binmek gibi
farklı etkinlikler de gerçekleştirilebilir.
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8.1. Hareketin Bilişsel Gelişime Faydaları
Erken çocukluk döneminde zihin ve beden arasındaki ilişkiyi içeren becerilerin
gelişimi önemlidir. Hareket, çocukların bilişsel gelişim alanıyla etkileşim içerisindedir ve
çocuklar bilişsel becerilerini aktif olarak geliştirmek için çeşitli yollar kullanmaktadır.
Öncelikle bebekler çevrede fiziksel olarak hareket ederek ve çevredeki nesneleri
elleriyle hareket ettirerek yani hareket yoluyla öğrenmektedir. Çocuklar yardımsız bir şekilde
ayakta durmayı öğrendiklerinde, sözlü iletişim hızla gelişmektedir. Yürüme, çocukların
çevreyi keşfetmelerini ve içinde yaşadıkları dünya hakkındaki kavramsal bilgilerini
genişletmelerini sağlar. Çocuklar kavramları öğrenirken - örneğin, köpekler ve kedilerin dört
bacağı vardır ya da köpekler havlar ve kediler miyavlar gibi- sözlü iletişim kurma yetenekleri
daha etkili hale gelmektedir.
Hareket aynı zamanda küçük çocukların nasıl iletişim kurmaları, kurallar ve
yönergeleri nasıl takip etmeleri, nesnelerin ve şekillerin nasıl tanınması gerektiğini
anlamalarına, vücudun çevrede nasıl hareket ettiğinin, problemlerin nasıl çözüleceğinin ve
yüksek- alçak, hızlı- yavaş, yakın- uzak ve alt- üst gibi kavramların öğrenilmesine yardımcı
olmaktadır. Çocuklar hareket halindeyken aynı anda hem düşünür hem de hissederler, bu
nedenle daha yüksek seviyedeki hareket aktiviteleri daha yüksek akademik başarılara yol
açmaktadır. Bununla birlikte çocuklar bilişsel olarak diğer çocuklarla oynarken yaşadıkları
akran etkileşimlerinden yararlanmakta ve dikkat, odaklanma, davranış ve öğrenmeyi içeren
fiziksel aktivitelerini geliştirmektedir.

8.2. Hareketin Sosyal-Duygusal Gelişime Faydaları
Hareket, çocukların sosyalleşmesinde ve fiziksel gelişiminde önemli bir faktördür.
Çocuklar birlikte oynayarak hareket yoluyla sosyalleşmeyi, işbirliği, dostluk, adalet ve doğru
olanı yapma kavramlarını öğrenirler. Toplumda hangi sosyal ve ahlaki davranışların kabul
edilebilir veya kabul edilemez olduğunu öğrenirler. Bu sosyal gelişme, çocuklar birlikte
oynadıklarında (serbest oyun sırasında ya da hareket etkinlikleri sırasında) ve birlikte
çalıştıklarında (büyük ve küçük grup etkinliklerinde) meydana gelmektedir. Hareket
etkinlikleri içinde denenen ve geliştirilen bu beceriler, yaşamın diğer tüm alanlarında da etkin
bir şekilde kullanılmaktadır.
Çocukların serbest oyun sırasında oynayacakları etkinlikleri kendi kendine seçmeleri,
onların kendi seçtikleri kişilerle, seçtikleri bir faaliyete katılmalarını sağlamaktadır. Bu durum
karar verme becerilerini ve başkalarıyla olan ilişkilerini geliştirmelerine, dolaylı olarak
çocukların kendilerine olan güvenlerini artırmalarını sağlamaktadır. Öğretmen yönlendirmesi
olmaksızın çocukların kendiliğinden fiziksel aktivitelere katılmaları, aşağıdakiler gibi sosyal
etkileşim becerilerini uygulamalarını ve öğrenmelerini sağlamaktadır:
•

Eylemlerinin sorumluluğunu alma,

•

Grup davranışı için kuralları belirleme,
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•

Kurallara uymamanın sonuçlarını belirleme,

•

Sırasını bekleme,

•

Başkalarını önemseme,

•

Grup aktivitelerine liderlik etme ve yönergelere uyma,

•

Başkalarının oyuna katılmasına izin verme.

Hareket yoluyla çocuklar etkileşim kurar, birbirlerine karşı farkındalık geliştirir ve
sosyal gruplar oluşturmaya başlar. Oyun genellikle harekete dayanır; motor gelişimin yanı
sıra duygusal, sosyal gelişim üzerinde de dolaylı bir etkisi vardır. Oyun, çocukluğun
ortalarında daha yapısal bir grup aktivitesine dönüştükçe, çocuklar kendi yeterliliklerinin ve
sosyal kabullerinin daha fazla farkına varmaktadırlar. Diğer çocuklarla karşılaştırıldığında
kendilerini nasıl gördüklerine bağlı olarak kendine değer verme ve öz saygı duygularını
geliştirirler. Çocuklar kendilerini sosyal gruplarda yetkin hissettiklerinde, fiziksel etkinliklere
katılımları artmakta, diğer akranları tarafından daha kolay kabul görmekte ve bu durum hem
sosyal hem de motor gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Ancak, kendilerini
“başarısız” olarak gördüklerinde, fiziksel etkinlikleri olumsuz benlik algısı ve düşük benlik
saygısından etkilenmektedir. Hem sosyal hem de motor gelişim, başkaları tarafından
yeterli/yetersiz olarak algılanmasında önemli bir etkendir. Örneğin, gelişmiş hareket
performansı, bir akran grubunda çocuğun statüsünü ve kendine güvenini olumlu yönde
etkilemektedir.
Çocukların kendileri hakkındaki olumlu algı, duygusal gelişim için çok önemlidir,
çünkü duygusal gelişim, hem bilişsel hem de motor alanlar üzerinde etkilidir. Çocuklar
hareket etkinlikleriyle enerjilerini boşaltarak, gerilimden kurtulur, fiziksel ve ruhsal olarak
rahatlarlar. Hareket, küçük çocukların iletişim, iş birliği, liderlik ve kişiler arası becerilerini
geliştirmelerine de yardımcı olur. Elde ettikleri kazanımları, problem çözme, hedef belirleme,
plan yapma gibi süreçlerde kullanarak iletişim becerilerini, iş birliği, sosyal sorumluluk,
liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı becerilerini geliştirirler. Hareket halinde
arkadaşlıklar kurarlar, kendilerinin ve başkalarının sorumluluğunu almayı öğrenirler. Hareket
aynı zamanda çocuklara kazanma ve kaybetme ile nasıl başa çıkılacağını öğretmekte; risk
almak için bir fırsat sağlamakta, öz disiplin ve benlik saygısını geliştirmelerine yardımcı
olmaktadır. Çocukların hareket gelişimi sayesinde kazandıkları fiziksel güven, daha sonra
psikolojik güvene dönüşerek, çocuğun benlik saygısının artmasında etkili bir unsur
olmaktadır. Çocuklar harekete ilişkin becerileri başardıkça kendilerine güvenleri ve
mutlulukları artmakta ve bu durum onların bağımsızlık duygularını desteklemektedir.

8.3. Hareketin Fiziksel Gelişime Faydaları
Erken çocukluk döneminde verilen hareket fırsatları, çocukların koşma, zıplama,
atlama ve yürüme gibi temel hareket becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
Hareket ederken çocuklar dokunarak, hissederek, koklayarak ve hissederek çevrelerini
tanımaktadır. Bu sayede çocuklar vücutlarını kontrol edebilmek için genel ve kişisel
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alanlarının farkında olmaya başlamaktadırlar. Çocuklar ne kadar çok hareket ederlerse,
fiziksel olarak motor kontrol becerileri de o kadar gelişmektedir. Ayrıca fiziksel aktivitelere
etkin bir şekilde katılan çocukların, kalp ve akciğer kondisyonları da gelişmektedir.
Hareket etkinlikleri, çocukların ince ve kaba motor faaliyetlerinin gelişmesini, vücut
bölümlerini koordineli kullanmalarını sağlamaktadır. Çocuk, hareket etkinlikleriyle gücünü
arttırmakta, tepki yeteneğini geliştirmekte, durgun ve dinamik denge becerisine sahip
olmakta, bedensel esneklik kazanmakta ve hareketlerinde gerekli olan hızı kazanmayı
öğrenmektedir. Çocuk yaşlarda; fiziksel, duygusal ve sosyal yararlar sağlayan motor
becerilerin ortaya çıkışı, çocuğun daha aktif ve daha yararlı bir yaşam standardı sağlamasına
yardım edebilir. Gelişen motor yetenekler sayesinde, çocuğun kendine güveni gelişecektir.
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Uygulamalar
1. Çocukların günlük fiziksel aktivite ihtiyaçlarına ilişkin farkındalığınızı
geliştirmek için çevrenizdeki çocukları gözlemleyip notlar alabilirsiniz. Bu
çocukların günlük fiziksel aktivite ihtiyaçlarını giderip gidermediklerini,
öğrendiğiniz bilgilerle karşılaştırabilirsiniz.
2. Hareketin çocukların bilişsel gelişimlerine faydaları üzerine yapılmış
araştırmaları inceleyebilirsiniz. Bu araştırma sonuçlarını eğitim programı
hazırlarken göz önünde bulundurup, çocukların gelişimlerini desteklemenize
yardımcı olabilir.
3. Hareketin çocukların sosyal-duygusal gelişimlerine faydaları üzerine yapılmış
araştırmaları inceleyebilirsiniz. Bu araştırma sonuçlarını eğitim programı
hazırlarken göz önünde bulundurup, çocukların gelişimlerini desteklemenize
yardımcı olabilir.
4. Hareketin çocukların fiziksel gelişimlerine faydaları üzerine yapılmış
araştırmaları inceleyebilirsiniz. Bu araştırma sonuçlarını eğitim programı
hazırlarken göz önünde bulundurup, çocukların gelişimlerini desteklemenize
yardımcı olabilir.
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Uygulama Soruları
1. Çocukların günlük fiziksel aktivite ihtiyaçlarına ilişkin çevrenizdeki çocukları
gözlemleyip notlar aldınız mı?
2. Hareketin çocukların bilişsel gelişimlerine faydaları üzerine yapılmış araştırmaları
incelediniz mi?
3. Hareketin çocukların sosyal-duygusal gelişimlerine faydaları üzerine yapılmış
araştırmaları incelediniz mi?
4. Hareketin çocukların fiziksel
araştırmaları incelediniz mi?

gelişimlerine

faydaları

üzerine

yapılmış
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çocukluk döneminde hareket etkinliklerinin; büyüme ve gelişmenin daha iyi olması,
motor becerilerin geliştirilmesi, aktif yaşam tarzı kazandırılması, gelecekte oluşabilecek
hastalık risklerinin azaltılması ve aşırı kilo alımının önlenmesi gibi olumlu etkileri
bulunmaktadır. Hareket becerilerinin gelişimi, bedenin daha etkin kullanılmasını sağlamakta
ve genel sağlığı desteklemektedir. Bu hareket becerileri çocukların gelecekteki yaşamlarında
gereksinim duyacakları hareketlerin altyapısını oluşturmaktadır. Bu nedenle hareket
becerilerinin etkili ve güvenli kullanımı çocukların gelişiminde önemlidir. Çocukların günlük
fiziksel aktiviteleri serbest oyun, spor, ulaşım (yürüyüş, bisiklet), eğlence etkinlikleri ve
hareket eğitimini içermektedir.
Hareket küçük çocukların nasıl iletişim kurmaları, kurallar ve yönergeleri nasıl takip
etmeleri, nesnelerin ve şekillerin nasıl tanınması gerektiğini anlamalarına, vücudun çevrede
nasıl hareket ettiğinin, problemlerin nasıl çözüleceğinin ve yüksek- alçak, hızlı- yavaş, yakınuzak ve alt- üst gibi kavramların öğrenilmesine yardımcı olmaktadır. Çocuklar hareket
halindeyken aynı anda hem düşünür hem de hissederler, bu nedenle daha yüksek seviyedeki
hareket aktiviteleri daha yüksek akademik başarılara yol açmaktadır. Bununla birlikte
çocuklar bilişsel olarak diğer çocuklarla oynarken yaşadıkları akran etkileşimlerinden
yararlanmakta ve dikkat, odaklanma, davranış ve öğrenmeyi içeren fiziksel aktivitelerini
geliştirmektedir.
Hareket, çocukların sosyalleşmesinde ve fiziksel gelişiminde önemli bir faktördür.
Çocuklar birlikte oynayarak hareket yoluyla sosyalleşmeyi, işbirliği, dostluk, adalet ve doğru
olanı yapma kavramlarını öğrenirler. Toplumda hangi sosyal ve ahlaki davranışların kabul
edilebilir veya kabul edilemez olduğunu öğrenirler. Bu sosyal gelişme, çocuklar birlikte
oynadıklarında (serbest oyun sırasında ya da hareket etkinlikleri sırasında) ve birlikte
çalıştıklarında (büyük ve küçük grup etkinliklerinde) meydana gelmektedir.
Erken çocukluk döneminde verilen hareket fırsatları, çocukların koşma, zıplama,
atlama ve yürüme gibi temel hareket becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
Hareket ederken çocuklar dokunarak, hissederek, koklayarak ve hissederek çevrelerini
tanımaktadır. Bu sayede çocuklar vücutlarını kontrol edebilmek için genel ve kişisel
alanlarının farkında olmaya başlamaktadırlar. Çocuklar ne kadar çok hareket ederlerse,
fiziksel olarak motor kontrol becerileri de o kadar gelişmektedir. Ayrıca fiziksel aktivitelere
etkin bir şekilde katılan çocukların, kalp ve akciğer kondisyonları da gelişmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde hareket etkinliklerinin faydaları
arasında yer alır?
A. Büyüme ve gelişmenin daha iyi olması
B. Motor becerilerin geliştirilmesi
C. Aktif yaşam tarzı kazandırılması
D. Gelecekte oluşabilecek hastalık risklerinin azaltılması
E. Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi çocukların günlük fiziksel aktiviteleri arasında yer
almaz?
A. Eğlence etkinlikleri
B. Serbest oyun
C. Kitap okuma
D. Spor
E. Bisiklete binme
3) 0-12 ay arası bebeklerin günlük fiziksel aktivite ihtiyaçlarına
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Uzanma etkinlikleri yapmalıdır.
B. Gün boyunca en az 30 dakika ayakları üzerinde hareket etmelidir.
C. Sürünme etkinlikleri yapmalıdır.
D. Zemin temelli etkinlikleri yapmalıdır.
E. Günde birçok kez fiziksel olarak aktif olmalılardır.

ilişkin

4)1-2 yaş arası küçük çocukların günlük fiziksel aktivite ihtiyaçlarına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Gün boyunca 180 dakika fiziksel etkinlikler gerçekleştirilmelidir.
Aktiviteler eğlenceli olmalıdır.
Yürümeye başlayan çocukları yeni şeyler keşfetmeye teşvik etmelidir.
Çocuklar yüzmeye teşvik edilmelidir
Planlı, organize ve yapılandırılmamış hareket etkinlikleri gerçekleştirilmelidir.

5)Aşağıdakilerden hangisi 3-6 yaş arası okul öncesi dönemdeki çocukların günlük
gerçekleştirebilecekleri fiziksel aktivitelerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Dans etmek
Atlamak
Zıplamak
Emeklemek
Koşmak
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6)Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?.
“Bebekler çevrede fiziksel olarak hareket ederek ve çevredeki nesneleri elleriyle
hareket ettirerek yani ………………………öğrenmektedir.”
A.
B.
C.
D.
E.

Beslenme yoluyla
Eğitim yoluyla
Hareket yoluyla
İşitsel yollarla
Görsel yollarla

7)Aşağıdakilerden hangisi bebeklerin çevreyi keşfetmelerini ve içinde yaşadıkları
dünya hakkındaki kavramsal bilgilerini genişletmelerini sağlamada öncelikli olarak
etkilidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yürüme
Beslenme
Uyku
Bakım Alma
Hiçbiri

8)Aşağıdakilerden hangisi hareketin çocukların bilişsel gelişimlerine katkıları arasında
yer alır?
A.
B.
C.
D.
E.

Şekillerin nasıl tanınması gerektiğini anlamalarına
Problemlerin nasıl çözüleceğini anlamalarına
Alt- üst gibi kavramların öğrenilmesine
Vücudun çevrede nasıl hareket ettiğinin öğrenilmesine
Hepsi

9)Aşağıdakilerden hangisi çocukların fiziksel aktivitelere katılmalarının yararları
arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Sırasını beklemeyi öğrenme
Grup aktivitelerine liderlik etmeyi öğrenme
Eylemlerinin sorumluluğunu almayı öğrenme
Başkalarının oyuna katılmasına izin vermeyi öğrenme
Kalıtımsal özelliklerini öğrenme

10)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Fiziksel aktivitelere etkin bir şekilde katılan çocukların, kalp ve akciğer
kondisyonları da gelişmektedir.
B. Çocuklar hareket etkinlikleriyle enerjilerini boşaltarak, ruhsal olarak
rahatlarlar.
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C. Gelişmiş hareket performansı, çocukların bir akran grubundan dışlanmasına
neden olabilmektedir.
D. Çocuklar kendilerini “başarısız” olarak gördüklerinde, fiziksel etkinlikleri bu
durumdan olumsuz etkilenmektedir.
E. Gelişen motor yetenekler sayesinde, çocuğun kendine güveni gelişecektir.
Cevaplar
1) E
2) C
3) B
4) D
5) D
6) C
7) A
8) E
9) E
10) C
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9. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE HAREKET EĞİTİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Erken Çocukluk Döneminde Hareket Eğitimi
9.2.Nitelikli Bir Hareket Eğitimi Programının Temel Bileşenleri
9.3.Hareket Eğitiminde Ailelerin Rolü
9.4. Hareket Eğitiminde Eğitimcinin Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hareket eğitiminin çocuklar için önemi nedir?
2. Tüm çocuklar için hareket deneyimini en üst düzeye çıkarmak için neler yapılabilir?
3. Çocuklarla açık havada ve sıcakta hareket etkinlikleri düzenlerken nelere dikkat
etmeliyiz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Erken Çocukluk Döneminde Erken çocukluk döneminde Kazanım,
okuyarak
ve
Hareket Eğitimi
hareket
eğitimini araştırarak geliştirilecektir.
açıklayabilme
Nitelikli Bir Hareket Eğitimi Nitelikli bir hareket eğitimi Kazanım,
okuyarak
ve
Programının
Temel programının
temel araştırarak geliştirilecektir.
Bileşenleri
bileşenlerini açıklayabilme
Hareket Eğitiminde Ailelerin Hareket eğitiminde ailelerin Kazanım,
okuyarak
ve
Rolü
rolünü açıklayabilme
araştırarak geliştirilecektir.
Hareket
Eğitiminde Hareket
Eğitimcinin Rolü
eğitimcinin
açıklayabilme

eğitiminde Kazanım,
okuyarak
ve
rolünü araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Hareketi Öğrenmek



Hareket Hakkında Öğrenmek



Hareket Eğitimi



Nitelikli Bir Hareket Eğitimi Programının Temel Bileşenleri



Ailelerin Rolü



Eğitimcinin Rolü
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Giriş
Hareket, bir çocuğun en doğal ve tatmin edici ifade aracıdır ve kendi içinde bir değeri
vardır. Çocuklar etraflarındaki insanları gözlemleyerek ve onlarla etkileşime girerek,
çevrelerindeki nesnelerle oyun oynayarak öğrenirler. Gerçek olanı ve hayali olanı keşfetmek
için hareketi kullanırlar. Düşüncelerin, duyguların ve eylemlerin bu zengin etkileşimi,
çocukların dünyayı anlamalarına yardımcı olur ve hareket bilgisi ile hareket becerileri
edinmelerine yardımcı olur. Bütün bunlar çocukların yaşamlarındaki hareketin değerini
göstermektedir. İnsan hareketlerinin oluşturulması için çeşitli sistemler (organizma, çevre ve
görev), sinir sistemiyle etkileşime girmektedir. Organizma sistemleri anatomik ve fizyolojik
alt sistemler olarak, kalıtım, çevre, algı ve dikkat gibi içsel faktörlerle temsil edilmektedir.
Hareket, görevin talepleri, konunun amacı, motivasyon, kendini ve başkalarını algılama,
deneyimler, sinir sistemi olgunlaşması, mekanik kuvvetler, vücut organlarının uzunluğundaki
değişiklikler, hafıza, dikkat ve daha fazlası doğrultusunda sürekli değişmektedir. Bu nedenle
hareket, sürekli birbirini etkileyen ve değiştiren alt sistemlerden ve bileşenlerden oluşan çoklu
sistemlerin etkileşiminin bir ürünüdür. Çevre ise, bireyin harekete ilişkin önceki deneyimleri,
motivasyon, cesaretlendirme ve görev sırasında kullanılan materyal gibi unsurlardan
etkilenmektedir.
Hareketi öğrenmek ve hareket hakkında öğrenme birbirinden farklı kavramlardır.
Hareketi öğrenmek, fiziksel uygunluğun ve motor performans yeteneğinin gelişimini ifade
etmektedir. Motor öğrenme, uygulama veya deneyim sonucu performansta nispeten kalıcı bir
değişikliği ifade etmektedir. Öğrenme doğrudan gözlenemese de, motor performans sırasında
çıkarım yapılabilmektedir. Çocuğun performansının tekrarlanan gözlemleri sayesinde, bir
becerinin öğrenilip öğrenilmediği veya geliştirilip geliştirilmediği anlaşılabilmektedir.
Fiziksel uygunluk, daha sağlıklı bir yaşam sürmek için vücut sistemlerini güçlendirmek için
hareket etmeyi içermektedir. Nitelikli motor performans, temel hareket becerilerini (örneğin,
fırlatma, koşma) mükemmel hale getirmeyi ve belirli durumlarda etkili bir şekilde uygulamayı
içermektedir. Bu nedenle, hareketi öğrenme, çocuklar motor becerilerini uygularken veya
fiziksel uygunluklarını geliştirirken gerçekleşmektedir. Hareket hakkında öğrenme ise,
fiziksel uygunluk veya motor beceri geliştirme ile ilgili bilgi içeriği öğretildiğinde
oluşmaktadır. Örneğin, hareket hakkında öğrenme, çocuklar düzenli olarak egzersiz yapmanın
yararlarını ya da fizik yasalarına dayanarak hareket prensiplerini öğrendiğinde meydana
gelmektedir. Örneğin, bir amutu gerçekleştirirken ağırlık merkezini nerede tutacağı ya da topu
fırlatma sırasında nasıl güç üretileceği gibi. Hareket yoluyla öğrenme, sosyal, duygusal,
bilişsel ve fiziksel olarak tüm gelişim alanlarına katkıda bulunmaktadır. Hareket yoluyla
öğrenme kendimizi hareketli insanlar olarak tanımayı gerektirir - ne yapabiliriz, ne yapmaktan
hoşlanırız, yaşadıklarımız nelerdir? Hareket yoluyla öğrenme, birbirleriyle anlaşmayı
öğrenirken de ortaya çıkabilmektedir - örneğin, çocuklar iş birlikçi oyunlar oynarken veya
spor yaparken diğerlerine saygı duymayı öğrenirler. Hareket yoluyla öğrenme ayrıca dans
etmek, oyun oynamak ya da yeni bir oyunda strateji geliştirmek için gerekli olan bilgiyi de
ifade etmektedir.
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Temel hareketler, çocukların fiziksel becerileri öğrenmeleri ve geliştirmelerini
sağlamak amacını taşır. Bu hareketler aracılığıyla vücutlarını etkili biçimde kullanırlar. Başarı
ve güven duygusu içinde, çevresini kontrol etme yeteneğini kazanırlar. Denge oyunları ve
toplarla yapılacak olan çalışmalar ve buna benzer egzersizler, çocuğu dış çevreye karşı
deneyimsiz olmaktan kurtarır. Karşılarına çıkacak bir engeli, kolayca aşabilme yeteneğini
kazandırır. Çocuk, gücünü yerinde ve zamanında kullanma alışkanlığı edinir. Atma, atlama,
sallanma, tırmanma, sıçrama, kaçma, itme, çekme, asılma gibi hareketler bu grup içerisinde
yer alır.

9.1. Erken Çocukluk Döneminde Hareket Eğitimi
Erken çocukluk döneminde, üç ila altı yaş arası çocuklar için gelişimsel olarak uygun
hareket etkinlik programlarını ifade etmek için “hareket eğitimi” terimi yaygın olarak
kullanılmaktadır. Hareket çocuğun yaşamının odak noktasıdır. Çocuklar kendilerini hareket
yoluyla ifade etmektedir. Hareketler yoluyla çevreyle nasıl etkileşimde olacaklarını, nasıl
iletişim kuracaklarını ve nasıl tepkide bulunacaklarını öğrenmektedirler. Özellikle erken
çocukluk dönemindeki çocuklar için hareket, “oynamakla” eş anlamlı olarak kullanılmakta,
yürüme, koşma, nesneleri hareket ettirme, tırmanma, dolapları açma, nesneleri oyuncak
kutusundan alma, bisiklete binme gibi hareketleri içermektedir. Çocukların küçük yaşta tüm
becerileri öğrenmelerine ve her durumda oynamalarına yardımcı olmak, onlara başarılı
olmaları için eşit fırsatlar vermektedir.
Okul öncesi eğitim programında yer alan hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel
hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal,
gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun, fiziksel
etkinliklere, yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Hareket etkinlikleri, çocukların fiziksel ve
motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin, yani yer
değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Bu
etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterliliği
(güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık)
geliştirilmelidir. Ayrıca çocukların:
 Beden ve alan farkındalığı, ilişkiler ve hareketin nitelikleri gibi hareket
kavramlarını çeşitli lokomotor ve vücut yönetimi becerilerine uygulamaları,
 Yürüme, koşma, atlama ve zıplama gibi çeşitli lokomotor becerilerini
kullanarak etkin bir şekilde hareket etmeleri,
 Lokomotor ve lokomotor olmayan becerileri hareket temalarıyla birleştirecek
etkinliklere katılmaları (örneğin, vücut ağırlığını desteklemek, köprüler
oluşturmak, ağırlığı almak ve aktarmak),
 Bankta, denge çubuklarında, bireysel paspaslarda ve atlama kutuları da dahil
olmak üzere zeminde ve aletlerde vücut yönetimi becerilerini uygulamaları,
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 Savurma, atma, yakalama ve tekme atma gibi çeşitli manipülatif beceriler
kullanmaları,
 Temel ritimler, yaratıcı ritimler ve basit danslar gibi çeşitli ortamlarda ritmik
hareket etmeleri,
 Hayvan yürüyüşleri, vücut hareketleri, basit dengeler ve ters dengeler gibi basit
jimnastik becerilerini uygulamaları,
 Koşma, kaçma, sıyrılma ve durmak gibi oyun ortamlarında çeşitli lokomotor
becerilerini kullanmalarının sağlanması gerekmektedir.
Hareket etkinliği, çocukların motor gelişimlerinin desteklenmesi ve hareket
becerilerinin kazandırılması amacıyla ele alınmaktadır. Tüm alanlardaki gelişim için hareket
deneyimleri gereklidir ve bu gelişim alanlarına hareket eğitiminin birçok faydası
bulunmaktadır. Bu nedenle, çocukların aktif olmaları için desteklendikleri ve farklı hareket
becerilerini keşfetmeye teşvik edildiği bir ortam düzenlemek, çocukların farklı fiziksel
aktiviteler denemeye istekli olmaları, etkinlikleri gerçekleştirmenin eğlenceli bir uğraş
olduğunun farkına varmaları çok önemlidir. Hareket gelişimi açısından 3-7 yaş arası, temel
hareketlerin (koşma, sekme, sıçrama, fırlatma, yakalama, tırmanma, topa ayakla vurma vb.)
kazanıldığı dönemdir. Bu hareketler beden eğitimi ile ilgili temel unsurları oluştururlar.
Beden eğitimine ilişkin çocukların erken yaşta farklı spor dallarına girmeleri teşvik
edilmelidir. Erken yaşlarda hareket eğitimine katılan çocuklar, katılımcı olmayanlara göre
daha yetenekli görünmektedir, çünkü 4 ya da 5 yaşlar, gerekli becerileri uygulamak ve bu
becerileri geliştirmek için en uygun yaşlardır. Sonuç olarak, “erken başlayanlar” organize bir
hareket eğitiminde bulunmayan çocuklara göre daha ileri düzeydedir. Çocuklar, hareket
etkinliklerine katılım sonucunda, temel hareket becerileri olarak isimlendirilen; yürüme,
koşma, atlama, yuvarlanma vb. yer değiştirerek yapılan hareketleri; eğilme, esnetme, dönme,
ağırlık aktarımı vb. dengeleme hareketleri; atma, tutma, yakalama, top sürme vb. nesne
kontrolü hareketleri yapabilmektedir. Etkinliklerin sınıf içinde, açık havada ya da bahçede en
az 30 dakika sürmesi, bu sürenin ilk 5 dakikası ısınma oyunları, 20 dakikası bir önceki
uygulamanın tekrarı ve yeni temel hareket becerileri, son 5 dakikası da soğuma etkinlikleri
olması önerilmektedir. Gelişimsel olarak uygun hareket eğitimi programları ile yapılan erken
müdahaleler, sonraki yıllarda çocuğun yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca
çocukların problem çözme ve keşfetme becerilerini geliştirmekte, onlara fiziksel, sosyal ve
duygusal olarak çeşitli faydalar sağlamaktadır.
Hareket etkinliği, çocukların yaşam boyu sağlıklı yaşamalarını ve fiziksel aktivitelere
katılmalarını teşvik etmek ve çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun
fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda
bulunmaktır. Bu etkinlikler çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor
gelişimlerinin ve hareket becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge
becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Süreçte çocukların temel hareket becerileri,
beden farkındalığı, motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği
(esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişmektedir. Çocukların büyümesini ve gelişimini olumlu
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yönde etkilemekte, en üst düzeyde büyüme ve gelişme için aktif bir yaşam tarzının değerini
desteklemektedir. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da
sağlanabilmektedir. Kalp hastalığı gibi bazı sağlık sorunlarının görülme sıklığı, hareketsiz bir
yaşam tarzı ile bağlantılıdır. Yaşam boyu fiziksel aktiviteye katılım genellikle erken
dönemlerde fiziksel etkinliklere katılım ve bu katılımdan kazanılan memnuniyete bağlıdır.
Erken yaşta motor becerilerin geliştirilmesi, yaşam boyunca fiziksel olarak aktif olabilmek
için gereken koşulları sağlamaktadır.
Hareket eğitiminin önemli bir noktası, tüm çocukların çalışmalar sırasında başarılı
olmalarını sağlamaktır. Araştırmalar, çocukken fiziksel aktivite konusunda olumlu bir
deneyime sahip çocukların, bir ömür boyu fiziksel aktivite ile ilgileneceklerini
göstermektedir. Çocukların çeşitli fiziksel aktivitelere ve hareket eğitim etkinliklerine
katılımı, onların özgüven, öz yeterlik ve öz saygılarını artırmaktadır. Diğer taraftan yeni
deneyimler denemeye ve etkinliklere katılmaya istekli olmak, çocukların algıladıkları yetenek
seviyelerini ve yetkinliklerini nasıl hissettiklerinden kaynaklanmaktadır. Algılanan yeterlilik,
çocuklar olgunlaştıkça daha belirgin hale gelmektedir. 4-7 yaş arası küçük çocuklar, genel
olarak her konuda yetkin olduklarını düşünmektedir. Çocukların yaşları büyüdükçe,
kendilerinin her alanda olmasa da bazı alanlarda daha iyi olduklarının farkına varmaktadırlar.
Bu bağlamda erken dönemlerden itibaren beden farkındalığını (bedenin omuz, bel, dirsek ve
bilek gibi değişik bölümleri), alan farkındalığını (yukarı, aşağı, ön, arka, sağ, sol gibi),
kuvvet, hız, çabukluk, esneklik, dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirici etkinlikler
gerçekleştirmenin çocukların benlik algıları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.
Çocukların bireysel özelliklerini dikkate alan, onları güdüleyici, benlik algılarını ve
özgüvenlerini pekiştirici etkinliklere yer verilmelidir. Uygulamalarda çevre düzenlemesine,
çocukların yaşlarına uygun ve temel hareket becerilerini kazandırmada etkili olacak
materyaller seçilmesine özen gösterilmelidir.
Erken çocukluk döneminde hareket eğitimine ilişkin çocukların;
•
Kişisel alan, hareketin nitelikleri, beden farkındalığı ve hareketlerin birbiriyle
ilişkisi gibi temel hareket kavramlarını anlamaları,
•
Çevresinde, arkasında, üzerinde, arasında ve paralel gibi nesnelerle çeşitli
ilişkileri tanımlayan kavramları öğrenmeleri,
•
Bir grup ortamında lokomotor hareketleri yaparken mekansal olarak
kendilerinin farkında olmaları ve hareketlerini kontrol altında tutmaları,
•
Fırlatma, tekme atma, vurma ve yakalama gibi özel becerilerin ardındaki temel
mekaniği anlamaları çok önemlidir.

9.2. Nitelikli Bir Hareket Eğitimi Programının Temel Bileşenleri
Öğretmenler, çocukların nitelikli bir hareket eğitimi deneyimi edinmelerini
sağlamalıdır.
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Nitelikli hareket eğitim programları, çocukların bireysel gelişim özellikleri ve
farklılıkları dikkate alınarak düzenlenir. Öğretmenler sıklıkla, olgunlaşma seviyesinden
bağımsız olarak çocuklardan aynı oranda öğrenmelerini istemektedir. Bu uygulama daha hızlı
veya daha yavaş olgunlaşan çocukların gelişimine zarar verebilmektedir. Çocuklar aynı
oranda olgunlaşmazlar ve öğrenmeye ilişkin hazırbulunuşluk seviyeleri aynı değildir. Bu
nedenle hareket eğitimi etkinlikleri hazırlarken, geniş bir gelişimsel etkinlik çeşitliliği
sunmak, çocukların olgunluklarına bakılmaksızın başarılı olmalarını sağlar.
Nitelikli hareket eğitim programları çocuk merkezlidir ve çocukların gelişimsel
gereksinimlerine, özelliklerine ve ilgi alanlarına dayanır.Çocukların, öğrenmeleri gereken
beceriler ve etkinlikler, onların fiziksel ve duygusal gelişimlerine uygun düzenlenirse en iyi
şekilde öğrenirler. Çocukların gereksinimleriyle uyuşmayan ancak öğretmenlerin
yeterlilikleriyle uyuşan etkinliklerin programa dahil edilmesi, çocukların gelişimlerinde
herhangi bir etkiye yol açmayacaktır. Bu nedenle öğretmenlerin kendi yeterlilikleri dışında
çocukların gelişimlerine uygun, onların becerilerini geliştirecek etkinlikler planlamaları
gerekmektedir.
Nitelikli hareket eğitim programının temelinde fiziksel aktivite ve motor becerilerin
geliştirilmesi yer almaktadır.Tüm okul programlarında çocuklar hareket eğitimi yoluyla,
motor becerileri öğrenirler. Bu nedenle hareket eğitim programı, çocukların becerilerini
geliştirmeye ve nitelikli fiziksel etkinliklere katılmalarına odaklanmak zorundadır.
Nitelikli hareket eğitimi programları, yönetim becerilerini ve öz disiplini öğretir.
Nitelikli hareket eğitimi programları, tüm çocuklara yöneliktir. Eğitimin, en çok
yardıma ihtiyacı olan, yani daha az becerili çocukları ve özel gereksinimli çocukları da
kapsaması gerekmektedir. Beceri sahibi ve doğuştan gelen yetenekleri olan çocukların
öğrenmek için birçok fırsatları bulunmaktadır. Ancak özel gereksinimli ya da akranlarına göre
daha az beceri sahibi olan çocukların kendilerine güvenleri çok fazla olmadığı için, bu
süreçten bir yarar elde edemezler. Hareket eğitimi, bu çocukların şefkatli ve olumlu bir
ortamda beceriler öğrenmeleri için en uygun ortamdır. Daha az becerili ve daha az motive
olmuş çocukları içeren ve onları teşvik etmek için tasarlanan yönergeler, olumlu ve başarılı
bir deneyim sağlayacaktır. Özel gereksinimli ve beceri yetersizliği olan çocukların, fiziksel
etkinlikleri önemsemeleri ve bu etkinliklere katılım sağlamaları için kendilerini başarılı olarak
algılamaları gerekmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin hareket eğitim programları hazırlarken
bu çocukları da kapsayan etkinlikler planlamaları ve çocukların becerilerini
geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmaları önem kazanmaktadır.
Nitelikli hareket eğitimi programları, becerilerin gerçekleştirilmesinin sonucundan
çok, öğrenme becerileri sürecine odaklanır.Çocuklar yeni motor becerileri öğrenirken,
becerinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi becerinin sonucundan daha önemlidir. Çocukların
önce uygun teknikleri öğrenmeleri ve sonra beceriyi gerçekleştirme sürecine odaklanmaları
gerekir. Başka bir ifadeyle, bir çocuğa bir topun uygun şekilde yakalanmasını öğretmek, kaç
tane yakaladığı veya kaç taneyi kaçırdığı konusunda endişelenmekten daha önemlidir. Bu
nedenle öğretmenlerin sonuçtan çok sürece odaklanmaları gerekmektedir.
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Nitelikli hareket eğitimi programları, çocukların sıhhatlerini ve kişisel sağlıklarını
iyileştirmek için kullanabilecekleri yaşam boyu aktiviteleri öğretir.Bir anlamda çocuklar,
yetişkin olduklarında katılmaya devam edebilecekleri etkinliklere ilişkin farkındalık
kazanırlar. Eğer çocuklar erken dönemlerde fiziksel aktivitelere ilişkin olumsuz bir algı
geliştirirlerse, etkinliklerin değerli ve eğlenceli olduğunu düşünmezlerse, yetişkin
olduklarında çeşitli sporlara katılım göstermemekte ve bisiklet sürme, koşu, yüzme ve aerobik
gibi hareketli aktiviteler gerçekleştirmek istememektedir. Bu nedenle nitelikli bir hareket
eğitiminin geleceğe dönük olarak, çocukların zevk alabileceği ve yetişkin olduklarında
kullanabileceği etkinlikler sunması gerekmektedir.
Nitelikli hareket eğitimi programları işbirliği ve sorumluluk öğretir ve çocukların
farklılıklarına ve cinsiyet konularına duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur.Özellikle
okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik hazırlanacak etkinliklerde, çocuklara rekabete
girmekten önce iş birliği öğretilmelidir. Grup etkinliklerinin eğlenceli bir şekilde
gerçekleşmesi için, çocukların kurallara uymayı kabul etmesi gerekir. Birçok problem
davranış ve fiziksel şiddet, çocuklar hareketli bir etkinliğe katılırken ortaya çıkmaktadır.
Hareket eğitimi, çocukların başkalarının davranışlarını gözlemlemeleri ve sorumlu
davranmayı öğrenmeleri için etkili bir ortam sunar. Bu açıdan fiziksel etkinlikler sırasında
ortaya çıkan durumlar, çocukların çatışmaları barışçıl bir şekilde çözmeleri için fırsatlar
sağlamaktadır.

9.3. Hareket Eğitiminde Ailelerin Rolü
Aileler, çocuklarının hareket becerilerinin gelişiminde ve hareketli bir yaşam tarzını
benimsemelerinde önemli bir etkiye sahiptir. Fiziksel aktiviteyi teşvik eden, kolaylaştıran,
çocuklarına rol model olan ve çocuklarıyla birlikte hareket etkinlikleri gerçekleştiren anne
babalar, çocuklarının yetişkinlikte hareketsiz bir yaşam tarzı benimseme eğiliminden
kaçınmalarına yardımcı olurlar. Ancak genellikle aileler çocuklarının aktif bir yaşam tarzı
geliştirmelerinin kendi sorumluluklarının bir parçası olarak düşünmemektedir. Bu nedenle
pek çok çocuk, hareket eğitimini okul yoluyla almaktadır. Hareket eğitimi çocuklara çeşitli
eğitimsel ve davranışsal deneyimler sunarken, etkinlik süresinin sınırlı olması nedeniyle,
çocukların genel olarak hareket becerilerini geliştirmeye ve hareket gereksinimlerini tamamen
karşılamaya yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda çocukların aktif yaşam kalıpları geliştirmeleri
için, evde hareket etkinliklerini teşvik edici mesajlar almaları ve deneyimler yaşamaları
önemlidir.
Ailelerin çocuklarının hareket becerilerini geliştirmeleri ve hareketli bir yaşam tarzı
benimsemeleri için yapabilecekleri şöyledir:
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Ailesel
Teşvik
Aile
Katılımı

Ailesel
Olanaklar

Rol
Model

• Ailesel teşvik, çocuğun aktif olması için sözlü veya sözsüz teşvik biçimlerini ifade
etmektedir.
• Küçük çocuklar, hareket becerileriyle ilgili olarak bilgi kaynakları olarak anne
babalarına çok güvenirler. Bu nedenle, anne babaların çocuklarını teşvik etmeleri,
çocukların hareket etkinliklerine katılımını artırmaktadır.

• Aile katılımı çocuğun etkinliklerine doğrudan katılım ya da çocuğa etkinliklerde rehberlik
etmeyi ifade etmektedir.
• Bu, aile yürüyüşlerini, oyun oynamayı ya da hareket becerilerini geliştirecek etkinlikler
yapmayı içerebilir.
• Aktivitenin fiziksel gelişim için önemli yararları olmasının yanı sıra, aile katılımı aynı
zamanda çocukların fiziksel aktivitenin önemli olduğunu hissetmelerini sağlamaktadır.

• Anne babaların çocuklarının fiziksel olarak aktif olmalarını kolaylaştırma
çabalarını ifade etmektedir.
• Ebeveynlerin çocuklarda fiziksel aktiviteyi kolaylaştırmasının yollarına örnek
olarak, çocuklarını park ya da oyun alanlarına götürmek, hareket becerilerini
geliştirecek materyaller temin etmek, farklı spor eğitim programlarına (yüzme,
bale, tenis gibi) kaydettirmek verilebilir.

• Rol model olma, ailelerin çocuklarının aktif bir yaşam tarzı benimsemelerinde çocuklarına
örnek olma çabalarını ifade etmektedir.
• Ailelerin günlük yaşamlarında sağlıklı aktiviteler gerçekleştirmeleri ve hareketli bir yaşam
tarzı benimsemeleri, çocuklarına rol model olmaları açısından önemlidir. Ailelerin fiziksel
olarak aktif olma çabalarına, yürüyüş yapma, günlük koşu, doğa yürüyüşlerine çıkma
verilebilir.

9.4. Hareket Eğitiminde Eğitimcinin Rolü
Hareket eğitiminde eğitimcinin rolü, hareket eğitimi sırasında çocukların gelişimlerine
uygun olarak çeşitli fiziksel aktiviteler ve beceri temelli etkinlikler sunmak, çocukların çeşitli
fiziksel aktivitelere katılmanın onlara yaşattığı olumlu fiziksel, sosyal ve duygusal sonuçlara
odaklanmak ve ebeveynleri çocuklarının okul dışında fiziksel gelişimlerini desteklemeye
teşvik etmektir.
Tüm çocuklar farklı oranlarda gelişip, olgunlaşmaktadır. Hareket eğitimine yönelik
etkinlik hazırlarken, etkinliğin tüm çocukların ihtiyaçlarını karşıladığından emin olunması,
çocuklara gelişimsel olarak uygun etkinliklerle dolu güvenli ve eğlenceli bir hareket eğitimi
deneyimi sunulması önemlidir. Bu bağlamda hareket eğitiminde çocukların yaş ve gelişim
düzeyleri göz önünde bulundurularak, tüm çocukların katılımını sağlayacak etkinlikler
düzenlemek ve oyun oynarken eğlenmelerini sağlamak gerekmektedir. Hareket eğitiminde
çocukların eğlenmeyi ve becerilerini geliştirmeyi, bir oyunu kazanmaktan daha değerli olarak
algılamaları, hareket eğitimine yönelik olumlu tutumlar benimsemelerini teşvik etmektedir.
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Eğitimciler, çocukların güvende olmalarını ve fiziksel aktivitelerden zevk alarak
büyümelerini sağlayan anahtar kişilerdir. Eğitimcilerin hareket eğitimi sırasında dikkat
etmeleri gereken iki unsur bulunmaktadır. Bunların ilki etkinlikler sırasında çocukların
fiziksel yaralanmalarına ve oluşabilecek kazalara karşı önlem almaktır. Diğer konu ise
çocukların harekete ilişkin olumlu tutumlar ve duygular geliştirip, bunları yaşam boyu
geliştirip sürdürmelerini teşvik etmektir.
Fiziksel aktiviteler sırasındaki çocuklarda performansı etkileyen faktörler arasında,
yetersiz ısınma, aşırı fiziksel zorlama ve ısıyı tutan uygunsuz kıyafetler yer almaktadır. Bu
faktörler öğretmenlere çocukları etkinliğe uygun şekilde hazırlama (sıvı alma ve uygun
kıyafet), etkinliğin yoğunluğunu değiştirme ve çocuklara düzenli dinlenme ve su içme
molaları sunma sorumluluğunu vermektedir. Eğitimcilerin açık havada ve sıcakta
gerçekleştirilen hareket eğitiminde çocukların su içmeleri için etkinlik içerisinde zaman
ayırmaları önemlidir. Su, sıcak havadaki yorucu etkinliklere katılmak için zorunludur. Açık
havada ve sıcakta gerçekleştirilen hareket eğitiminde öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken
noktalar şu şekilde sıralanabilir:


Hava sıcaklığına bağlı olarak çocuklarla gerçekleştirilen etkinliklerin
yoğunluğu ve süresi azaltılabilir.



Hareket eğitimine geçmeden önce tüm çocukların yeterli miktarda su içmesi
sağlanmalıdır. Etkinlikler sırasında periyodik olarak su içme araları
verilmelidir.



Çocukların etkinlikler sırasında kıyafetlerinin mümkün olduğunca ter emici
özellikte olması önemlidir. Çocukların terli kıyafetleri kuru olanlarla
değiştirilmelidir.

Açık havada gerçekleştirilen etkinliklere katılımda güneşten korunma da önemli bir
konudur. Bu nedenle eğitimcilerin çocukları güneşten gelen zararlı ışınlardan korumak için
önlem alması gerekmektedir. Hareket eğitimi 10.00 ve 16.00 saatleri arasında açık havada
yapılacaksa, çocukların pamuklu kıyafetler giymeleri ve şapka takmaları sağlanmalıdır.
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Uygulamalar
1. İnternet kaynaklarından ya da çevrenizdeki okul öncesi eğitim kurumlarından
hareket eğitimine yönelik etkinlikleri inceleyiniz. Nitelikli bir hareket eğitimi
programının temel bileşenlerini göz önünde bulundurarak bu etkinlik örneklerinde
olması ya da olmaması gereken unsurları belirleyip bunları öğrendiğiniz bilgilerle
karşılaştırabilirsiniz.
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Uygulama Soruları
1. İnternet kaynaklarından ya da çevrenizdeki okul öncesi eğitim kurumlarından
hareket eğitimine yönelik etkinlikleri inceleyip notlar aldınız mı?
2. Eriştiğiniz etkinlik örneklerinde olması ya da olmaması gereken unsurları
belirlediniz mi?

182

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan hareketlerinin oluşturulması için çeşitli sistemler (organizma, çevre ve görev),
sinir sistemiyle etkileşime girmektedir. Organizma sistemleri anatomik ve fizyolojik alt
sistemler olarak, kalıtım, çevre, algı ve dikkat gibi içsel faktörlerle temsil edilmektedir.
Hareket, görevin talepleri, konunun amacı, motivasyon, kendini ve başkalarını algılama,
deneyimler, sinir sistemi olgunlaşması, mekanik kuvvetler, vücut organlarının uzunluğundaki
değişiklikler, hafıza, dikkat ve daha fazlası doğrultusunda sürekli değişmektedir.
Hareketi öğrenmek ve hareket hakkında öğrenme birbirinden farklı kavramlardır.
Hareketi öğrenmek, fiziksel uygunluğun ve motor performans yeteneğinin gelişimini ifade
etmektedir. Motor öğrenme, uygulama veya deneyim sonucu performansta nispeten kalıcı bir
değişikliği ifade etmektedir. Hareket hakkında öğrenme ise, fiziksel uygunluk veya motor
beceri geliştirme ile ilgili bilgi içeriği öğretildiğinde oluşmaktadır. Örneğin, hareket hakkında
öğrenme, çocuklar düzenli olarak egzersiz yapmanın yararlarını ya da fizik yasalarına
dayanarak hareket prensiplerini öğrendiğinde meydana gelmektedir. Örneğin, bir amutu
gerçekleştirirken ağırlık merkezini nerede tutacağı ya da topu fırlatma sırasında nasıl güç
üretileceği gibi.
Erken çocukluk döneminde, üç ila altı yaş arası çocuklar için gelişimsel olarak uygun
hareket etkinlik programlarını ifade etmek için “hareket eğitimi” terimi yaygın olarak
kullanılmaktadır. Hareket etkinlikleri, çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal
motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin, yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge
becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel
hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve
fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) geliştirilmelidir.
Hareket eğitiminin önemli bir noktası, tüm çocukların çalışmalar sırasında başarılı
olmalarını sağlamaktır. Araştırmalar, çocukken fiziksel aktivite konusunda olumlu bir
deneyime sahip çocukların, bir ömür boyu fiziksel aktivite ile ilgileneceklerini
göstermektedir. Çocukların çeşitli fiziksel aktivitelere ve hareket eğitim etkinliklerine
katılımı, onların özgüven, öz yeterlik ve öz saygılarını artırmaktadır. Erken çocukluk
döneminde hareket eğitimine ilişkin çocukların, kişisel alan, hareketin nitelikleri, beden
farkındalığı ve hareketlerin birbiriyle ilişkisi gibi temel hareket kavramlarını anlamaları,
çevresinde, arkasında, üzerinde, arasında ve paralel gibi nesnelerle çeşitli ilişkileri tanımlayan
kavramları öğrenmeleri, bir grup ortamında lokomotor hareketleri yaparken mekansal olarak
kendilerinin farkında olmaları ve hareketlerini kontrol altında tutmaları, fırlatma, tekme atma,
vurma ve yakalama gibi özel becerilerin ardındaki temel mekaniği anlamaları çok önemlidir.
Nitelikli hareket eğitim programları, çocukların bireysel gelişim özellikleri ve
farklılıkları dikkate alınarak düzenlenir.Nitelikli hareket eğitim programları çocuk merkezlidir
ve çocukların gelişimsel gereksinimlerine, özelliklerine ve ilgi alanlarına dayanır.Nitelikli
hareket eğitim programının temelinde fiziksel aktivite ve motor becerilerin geliştirilmesi yer
almaktadır.Nitelikli hareket eğitimi programları, yönetim becerilerini ve öz disiplini öğretir.
Nitelikli hareket eğitimi programları, tüm çocuklara yöneliktir.Nitelikli hareket eğitimi
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programları, becerilerin gerçekleştirilmesinin sonucundan çok, öğrenme becerileri sürecine
odaklanır.Nitelikli hareket eğitimi programları, çocukların sıhhatlerini ve kişisel sağlıklarını
iyileştirmek için kullanabilecekleri yaşam boyu aktiviteleri öğretir.Nitelikli hareket eğitimi
programları işbirliği ve sorumluluk öğretir ve çocukların farklılıklarına ve cinsiyet konularına
duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur.
Aileler, çocuklarının hareket becerilerinin gelişiminde ve hareketli bir yaşam tarzını
benimsemelerinde önemli bir etkiye sahiptir.Ailelerin çocuklarının hareket becerilerini
geliştirmeleri ve hareketli bir yaşam tarzı benimsemeleri için ailesel teşvik, aile katılımı,
ailesel olanaklar ve rol model olma konularında çocukları desteklemeleri önemlidir.
Hareket eğitiminde eğitimcinin rolü, hareket eğitimi sırasında çocukların gelişimlerine
uygun olarak çeşitli fiziksel aktiviteler ve beceri temelli etkinlikler sunmak, çocukların çeşitli
fiziksel aktivitelere katılmanın onlara yaşattığı olumlu fiziksel, sosyal ve duygusal sonuçlara
odaklanmak ve ebeveynleri çocuklarının okul dışında fiziksel gelişimlerini desteklemeye
teşvik etmektir.Eğitimciler, çocukların güvende olmalarını ve fiziksel aktivitelerden zevk
alarak büyümelerini sağlayan anahtar kişilerdir. Eğitimcilerin hareket eğitimi sırasında dikkat
etmeleri gereken iki unsur bulunmaktadır. Bunların ilki etkinlikler sırasında çocukların
fiziksel yaralanmalarına ve oluşabilecek kazalara karşı önlem almaktır. Diğer konu ise
çocukların harekete ilişkin olumlu tutumlar ve duygular geliştirip, bunları yaşam boyu
geliştirip sürdürmelerini teşvik etmektir.
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Bölüm Soruları
1) Organizma sistemleri anatomik ve fizyolojik alt sistemler olarak, hangi içsel
faktörlerle temsil edilmez?
A. Kalıtım
B. Çevre
C. Algı
D. Yaş
E. Dikkat
2) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel uygunluğun ve motor performans yeteneğinin
gelişimini ifade eder?
A. Hareketi Öğrenme
B. Motor Öğrenme
C. Motor Performans
D. Fiziksel Uygunluk
E. Hareket Hakkında Öğrenme
3) Çocuklar düzenli olarak egzersiz yapmanın yararlarını ya da fizik yasalarına
dayanarak hareket prensiplerini öğrendiğinde aşağıdakilerden hangisi meydana
gelir?
A. Hareketi Öğrenme
B. Motor Öğrenme
C. Performansı Öğrenme
D. Fiziksel Öğrenme
E. Hareket Hakkında Öğrenme
4) Aşağıdakilerden hangisi çocukların motor yeterlilik becerileri arasında yer almaz?
A. Güç
B. Esneklik
C. Koordinasyon
D. Hız
E. Çabukluk
5) Erken yaşlarda hareket eğitimine katılan çocuklar, katılımcı olmayanlara göre
………………………..görünmektedir. İfadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A. Daha geride
B. Daha çekingen
C. Daha yetenekli
D. Daha pasif
E. Daha gelişimsel
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6) Çocuklarla gerçekleştirilecek hareket etkinliğinin en az kaç dakika sürmesi
önerilmektedir?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 30
7) Hareket eğitiminin önemli bir noktası, tüm çocukların çalışmalar sırasında
……………….olmalarını sağlamaktır. İfadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A. Aktif
B. Kararlı
C. Başarılı
D. Öz denetimli
E. Yeterli
8) Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir hareket eğitimi programının temel bileşenleri
arasında yer almaz?
A. Çocukların bireysel gelişim özellikleri ve farklılıkları dikkate alınarak
düzenlenir.
B. Çocuk merkezlidir.
C. Çocukların gelişimsel gereksinimlerine, özelliklerine ve ilgi alanlarına
dayanır.
D. Normal gelişim gösteren çocuklara yöneliktir.
E. Yönetim becerilerini ve öz disiplini öğretir.
9) Aşağıdakilerden hangisi ailelerin çocuklarının hareket becerilerini geliştirmeleri ve
hareketli bir yaşam tarzı benimsemeleri için yapabilecekleri arasında yer almaz?
A. Ailesel Yapı
B. Ailesel Teşvik
C. Ailesel Olanaklar
D. Rol Model
E. Aile Katılımı
10) Açık havada ve sıcakta gerçekleştirilen hareket eğitiminde öğretmenlerin dikkat
etmeleri gereken noktalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Hareket eğitimine geçmeden önce tüm çocukların yeterli miktarda su
içmesi sağlanmalıdır.
B. Hava sıcaklığına bağlı olarak çocuklarla gerçekleştirilen etkinliklerin
yoğunluğu ve süresi azaltılabilir.
C. Çocukların etkinlikler sırasında kıyafetlerinin mümkün olduğunca sentetik
özellikte olması önemlidir.
D. Çocukların terli kıyafetleri kuru olanlarla değiştirilmelidir.
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E. Etkinlikler sırasında periyodik olarak su içme araları verilmelidir.

Cevaplar
1) D
2) A
3) E
4) B
5) C
6) E
7) C
8) D
9) A
10) C
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10. HAREKET EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE
TEKNİKLER

188

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Doğrudan Öğretim
10.2.İstasyon Tekniği
10.3.Tam Öğrenme
10.4. Bireyselleştirilmiş Öğrenme
10.5.Akran Öğretimi
10.6.İşbirlikçi (Kubaşık) Öğrenme
10.7.Sorgulama Yoluyla Öğretim
10.8.Keşfetme Yoluyla Öğrenme
10.9.Problem Çözme Yoluyla Öğrenme
10.10.Araştırma/İnceleme Yoluyla Öğretim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Eğitimcilerin çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini anlamaları ve kullanmaları
neden önemlidir?
2. Çocukların gelişim seviyelerine uygun bir hareket etkinliği hazırlarken hangi
değişkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir?
3. Sınıfınızda özel gereksinimli çocuklar varsa, hangi öğretim yöntem ve tekniğini
kullanarak etkinlik hazırlarsınız? Neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Doğrudan Öğretim

Hareket
kullanılan
Öğretimin”
uygulanacağını
açıklayabilme

eğitiminde Kazanım,
okuyarak,
“Doğrudan araştırarak ve uygulayarak
nasıl geliştirilecektir.

İstasyon Tekniği

Hareket
kullanılan
Tekniğinin”
uygulanacağını
açıklayabilme

eğitiminde Kazanım,
okuyarak,
“İstasyon araştırarak ve uygulayarak
nasıl geliştirilecektir.

Tam Öğrenme

Hareket
kullanılan
Öğrenmenin”
uygulanacağını
açıklayabilme

eğitiminde Kazanım,
okuyarak,
“Tam araştırarak ve uygulayarak
nasıl geliştirilecektir.

Bireyselleştirilmiş Öğrenme

Hareket
eğitiminde Kazanım,
okuyarak,
kullanılan
araştırarak ve uygulayarak
“Bireyselleştirilmiş
geliştirilecektir.
Öğrenmenin”
nasıl
uygulanacağını
açıklayabilme

Akran Öğretimi

Hareket
kullanılan
Öğretiminin”
uygulanacağını
açıklayabilme

İşbirlikçi
Öğrenme

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

eğitiminde Kazanım,
okuyarak,
“Akran araştırarak ve uygulayarak
nasıl geliştirilecektir.

(Kubaşık) Hareket
eğitiminde Kazanım,
okuyarak,
kullanılan
“İşbirlikçi araştırarak ve uygulayarak
(Kubaşık)
Öğrenmenin” geliştirilecektir.
nasıl
uygulanacağını
açıklayabilme

Sorgulama Yoluyla Öğretim

Hareket
kullanılan

eğitiminde Kazanım,
okuyarak,
“Sorgulama araştırarak ve uygulayarak
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Yoluyla Öğretimin”
uygulanacağını
açıklayabilme
Keşfetme Yoluyla Öğrenme

Problem Çözme
Öğrenme

nasıl geliştirilecektir.

Hareket
eğitiminde Kazanım,
okuyarak,
kullanılan
“Keşfetme araştırarak ve uygulayarak
Yoluyla Öğrenmenin” nasıl geliştirilecektir.
uygulanacağını
açıklayabilme

Yoluyla Hareket
eğitiminde Kazanım,
okuyarak,
kullanılan “Problem Çözme araştırarak ve uygulayarak
Yoluyla Öğrenmenin” nasıl geliştirilecektir.
uygulanacağını
açıklayabilme

Araştırma/İnceleme Yoluyla Hareket
eğitiminde Kazanım,
okuyarak,
Öğretim
kullanılan
araştırarak ve uygulayarak
“Araştırma/İnceleme
geliştirilecektir.
Yoluyla Öğretimin” nasıl
uygulanacağını
açıklayabilme

192

Anahtar Kavramlar


Öğretim



Öğretim Yöntem ve Teknikleri



İstasyon Tekniği



Akran Öğretimi



İş Birlikçi (Kubaşık) Öğrenme
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Giriş
Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun performans geliştirmeleri için nitelikli
bir hareket eğitimi gereklidir. Öğretim, hedefe yönelik olmalı ve tüm çocukların öğrenmeye
teşvik edilmesi için olumlu bir öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. Olumlu öğrenme
deneyimlerini kolaylaştırmak için anahtar stratejiler arasında uygun öğretim yöntem ve
tekniklerinin seçilmesi ve gelişimsel olarak uygun hareket fırsatları yaratılması yer
almaktadır. İyi hazırlanmış bir hareket eğitim programıyla eğitimci, çocukların motor
becerilerini kazanmak için gereken nitelikli eğitimi almalarını sağlayabilir.
Hareket ortamındaki etkili öğretim, sınıftakinden çok farklı değildir. Hareket
etkinliklerinin hazırlığı sırasında eğitimci, çocukların etkinliklere katılımlarını sağlayacak ve
beceri kazanmaya odaklanacak en uygun yöntem ve teknikleri seçmelidir. Bu bağlamda
eğitimcilerin, motor becerilerin öğrenilmesini kolaylaştıran uygulamalar hakkında bilgi sahibi
olmaları ve birden fazla öğretim yöntem ve tekniği kullanmaları gerekmektedir.
Hareket eğitimine yönelik etkinlik hazırlamadan önce eğitimcilerin, etkinlik ve
öğrenme süreçlerine ilişkin bazı konularda karar vermeleri gerekmektedir. Öğretim alanının
nasıl düzenleneceğini ve hangi yöntemin kullanılacağını bilmek, öğretmenlerin çocukların
öğrenmelerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmaktadır. Eğitimciler, gelişimsel
özelliklerin, bireysel farklılıkların, geri bildirimin ve uygulamanın öğrenme becerileri
üzerindeki etkisinin de farkında olmalıdır. İşlevsel bir hareket eğitimi, sürekli olarak
çocukların performansını izlemeyi, güvenliği sağlamayı ve çocukların etkinliklere istekli bir
şekilde katılımlarını sağlamak için bir yöntem geliştirmeyi gerektirmektedir.
Planlama, etkili bir hareket eğitiminin kritik bir parçasıdır. Planlama, bir öğretim
yöntemi seçmeyi, materyalleri etkin kullanmayı, etkinlik zamanını ve süresini ayarlamayı,
etkinliğin gerçekleştirileceği öğretme alanını düzenlemeyi ve uygun tekniklerden
yararlanmayı içermektedir. Planlama aynı zamanda esnek, anlamlı öğrenme süreçleri
tasarlamayı ve uygulamayı da içermektedir. Gün içerisinde, beklenmeyen, öngörülemeyen
durumlar gerçekleşebilmektedir. Bu yüzden eğitimcilerin, etkinlikleri planlamadan önce bu
gibi durumları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Etkinlikleri ve öğrenme süreçlerini
dikkatli planlamamak, öğretimin etkisini azaltabilmektedir.
Öğretim planlaması yaparken atılacak ilk adımlardan biri, her bir beceri için en etkili
öğretim yöntemini (Şekil 1) seçmektir. Bir öğretim yöntemi; bilgi sunma, uygulama,
düzenleme, geri bildirim verme, çocuklara uygun beceriler kazandırma, kazanım ve
göstergelere yönelik ilerlemenin izlenmesi için yönlendirmeler yapmayı içermelidir. Öğretim
yöntemleri genellikle ortamın planlanması ve düzenlenmesi, kullanılan öğretim teknikleri,
çocukların etkinlik sırasındaki sorumlulukları ve çocukların beklenen gelişim ve
ilerlemelerini kapsamaktadır.
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Doğrudan Öğretim

Keşfetme Yoluyla
Öğrenme

Problem Çözme Yoluyla
Öğrenme

İstasyon Tekniği

Sorgulama Yoluyla
Öğretim

Araştırma/İnceleme
Yoluyla Öğretim

Tam Öğrenme

İşbirlikçi Öğrenme

Bireyselleştirilmiş
Öğrenme

Akran Öğretimi

Şekil 1. Hareket Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Tek bir “en iyi” veya evrensel öğretim yöntemi bulunmamaktadır. Bazı eğitimciler
sadece en sevdikleri öğretim yöntemini kullanmaktadırlar. Ancak yapılan araştırmalar, hiçbir
yöntemin diğerinden daha etkili olmadığını göstermektedir. Uygun bir öğretim yöntemini
seçmek aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok değişkeni içermektedir (Şekil 2).

Hedef

Materyal

Etkinlik

Ortam

Çocuk

Öğretmen

Şekil 2. Öğretim Yöntemi Belirlerken Göz Önünde Bulundurulması Gereken
Değişkenler


Etkinlik hedefleri:Beceri ve hareketi geliştirmeyi, bilgi ve sosyal davranışları,
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Öğretilecek etkinlikler:Vücut yönetimi becerilerini, manipülatif beceriler veya
ritmik hareket becerilerini,
Çocuklar: Bireysel özellikleri, ilgi alanları, gelişim düzeyleri, sosyoekonomik
durumları, motivasyonları ve geçmiş yaşantılarını,
Öğretmen:Bireysel yetenekleri, becerileri ve deneyimlerini,
Ortam:Sınıftaki çocuk sayısını, ortamın genişliğini ve hareket eğitimine
uygunluğunu,
Materyal:Eğitim için uygun materyaller ve ortamları içermektedir.

Öğretmenler bir etkinlik hazırlarken bu değişkenleri göz önünde bulundurarak farklı
yöntem ve tekniklerin birleşimini kullanabilmektedir.

HAREKET
TEKNİKLER

EĞİTİMİNDE

KULLANILAN

YÖNTEM

VE

10.1. Doğrudan Öğretim
Doğrudan öğretim, öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Öğretmen tüm sınıfa ya da
küçük gruplara yönergeler vererek, kazandırılmak istenen beceriyi öğretmeye çalışır.
Doğrudan öğretim genellikle geliştirilecek becerilerin açıklanması ve gösterilmesi ile
başlamaktadır. Çocuklar uygulama için bireysel, küçük grup ya da büyük gruplar halinde
ayrılırlar. Çocuklar uygulama yaparken, öğretmen etrafta gezerek çocuklara rehberlik eder,
hataları düzeltir, teşvik eder ya da gerçekleştirilen beceriye ilişkin çocuklara soru sorar.
Çocukların beceriyi bağımsız uygulamaları sırasında, öğretmen çocukları izler ve denetler.
Bu süreçte öğretmen, çocukların performanslarını değerlendirmek, yönergeler vermek ya da
başka bir beceriye odaklanmak için çocukları bir araya getirilebilir. Çocuklar, zamanlarının
çoğunu belirlenmiş hedeflere ulaşmak için önceden belirlenmiş bir konuda çalışarak
geçirirler. Doğrudan öğretim, öğretmeni, temel öğretici, motive edici, düzenleyici, disiplin
sağlayıcı, yönetici ve hataları düzeltici olarak merkeze almaktadır.
Doğrudan öğretim, fiziksel becerilerin öğretilmesi için etkilidir. Öğretmene daha fazla
kontrol sağladığı için, doğrudan öğretim yöntemi etkili bir disipline ihtiyaç duyulduğunda
kullanışlıdır. Ayrıca sınıftaki çocuk sayısı fazla olduğunda, çocuklar yeni okula
başladıklarında, deneyimsiz olduklarında bu yöntemin kullanılması öğretmenlere avantajlar
sağlamaktadır.
Doğrudan öğretim yöntemi, çocuklar için güvenli, kontrollü bir sınıf ortamı
yaratmaktadır. Doğrudan öğretim yöntemi etkin olarak kullanıldığında, çocukların pasif
olarak izlemelerini, bir gösteriyi dinlemelerini veya sırada beklerken geçirdikleri zamanı en
aza indirir. Bu yöntemi kullanırken tüm çocukların ihtiyaçlarını karşılayan etkinlikler sunmak
zor olabilir. Öğrenme etkinlikleri çok kolay ya da çok zor olduğunda, daha yüksek ya da daha
düşük becerili çocuklara bu durum engel olabilir. Bununla birlikte, bu sorun, değişen
zorluktaki öğrenme görevleri sunarak önlenebilir.
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10.2. İstasyon Tekniği
İstasyon tekniğiyle öğretim yönteminde, öğrenme görevleri birkaç öğrenme alanında
veya istasyonda düzenlenir ve sunulur. Çocuklar öğrenme istasyonları arasında geçişler yapar.
Her istasyonda, öğretmen yönergelerin en az seviyede olduğu çeşitli hareketleri
gerçekleştirirler. Örneğin, çocuklar, tanımlanmış bir görevi yerine getirirken dört ya da beş
istasyondan birinde beş dakika geçirebilirler. Süre dolduğunda, öğretmen onları yeni bir
istasyona geçmeleri için yönlendirir. Bu yöntem, çocuklara doğrudan öğretim yönteminden
daha fazla özgürlük sunar çünkü çocuklar istasyonlarda farklı etkinlikler yapabilir.
İstasyon tekniğini kullanmak, öğretmenlerin öğretim sürecinde merkezde olmalarından
uzaklaşmalarını sağlamaktadır. Öğretim, öğrenme istasyonlarını ziyaret etmeye ve yardıma
ihtiyacı olan çocuklarla etkileşime odaklanmaktadır. Grubu bir bütün olarak yönetmek ve
yönlendirmek için daha az zaman harcanır. Bu yaklaşım, görevlerin planlanması ve
tasarlanması için daha fazla hazırlık süresi gerektirmektedir. Çocukları aktif tutmak ve uygun
işler üzerinde çalışmak için yeterli olanaklar, donanım ve öğretim yönergeleri gereklidir.
İstasyon tekniğine uygun bir etkinlik seçme, planlama ve uygulama konusunda işlem
basamakları şu şekildedir:
1. Etkinliğin temel becerilerini kapsayan kazanım ve göstergelerin seçilmesi.
2. Gelişimsel olarak uygun etkinliklerin oluşturulması. Kazanım ve göstergelere
yönelik hazırlanan etkinlikler, en yetenekli çocukları geliştirmeli, daha az yetenekli
çocukların başarılı olmasına yardım etmelidir.
3. Etkinlikler için top, atlama ipi, çember, kronometre gibi geri bildirim ve motivasyon
sunan eğitim materyallerinin belirlenmesi.
4. Yüksek güvenlik riski taşıyan etkinliklerin tercih edilmemesi.
5. İstasyonların birbirinden koli bandı ya da farklı materyallerle ayrılması.
6. Her bir istasyonda gerçekleştirilecek etkinliğin adımlarına ilişkin görev kartlarının
hazırlanması, duvara ya da zemine yerleştirilmesi. Görevlerin görselleştirilerek kartların
hazırlanması, çocukların o istasyonda yapmaları gerekenleri anlamalarını kolaylaştırmaktadır.
Etkili görev kartları, becerinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını uygun bir şekilde
açıklamalıdır.
7. Çocukların görevleri doğru bir şekilde anlayıp anlamadıklarının ve uygulamalarının
düzenli olarak kontrol edilmesi.
İstasyon tekniği, çeşitli gruplandırma modellerini içerebilmektedir. Çocuklar bireysel,
eşli ya da küçük bir grupta çalışabilirler. Eşli veya karşılıklı gruplama modeli, büyük sınıflar,
sınırlı miktarda materyal, eşlerin birbirlerini izleme ya da analiz etme gereksinimi duydukları
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beceriler için kullanışlıdır. Örneğin bir eş, topu olduğu yerde ritmik olarak sektirirken diğeri
onu izler ve nasıl sektirdiğini gözlemler. Etkinlikler, basitten zora doğru hazırlanmalı ve
uygulanmalıdır. İstasyonun ilk başlarında çocukların başarıya ulaşması ve ardından
kendilerini daha zorlayıcı görevleri yerine getirmek için hazırlamaları önemlidir. Kazanımlar
ve göstergeler, sınıfın ilerlemesine bağlı olarak günlük olarak veya tekrarlanarak
değiştirilebilir. Uygun planlama, organizasyon ve denetim ile istasyon tekniği çocukları çeşitli
görevleri yerine getirirken kendi hızlarında uygulamaya teşvik etmektedir.

10.3. Tam Öğrenme (Sonuca Dayalı)
Tam öğrenme, genel bir program sonucunu becerilerin ilerlemesini sağlayan,
öğretilecek becerileri daha küçük parçalara bölen öğretim yöntemidir. Bu alt beceriler
öğrenmenin odak noktasıdır ve çocukların daha karmaşık beceriler denemeden önce
ustalaşması gereken görevler olarak ifade edilmektedir. Alt beceri sayısı, çocukların
öğrenmesi gereken motor becerinin karmaşıklığına bağlıdır. Çocukların tam öğrenememeleri
durumunda, düzeltici etkinlikler, alternatif öğretim materyalleri, akran öğretimi ya da diğer
uygun öğrenme aktiviteleri gibi farklı şekillerde öğrenmelerine yardımcı olunabilir.
Örneğin MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında da çocuklar tarafından
ulaşılması gereken sonuçları gösteren kazanımlara dayalı olarak oluşturulmuş olan
göstergeler, genellikle kendi içinde basitten karmaşığa, somuttan soyuta ve birbirini izleyen
aşamalar hâlinde sıralanarak belirlenen kazanımın gerçekleşmesine hizmet etmesi amacıyla
daha küçük parçalara bölünmüştür.
Tam öğrenme aşağıdaki işlem adımlarını içermektedir:
1. Çocuklara kazandırılması hedeflenen beceriler, sıralı ve aşamalı birimlere
ayrılmalıdır,
2. Gerekli (önkoşul) yetkinlikleri değerlendirilmelidir,
3. Ardışık öğrenme birimlerinin her biri için beceri hedefleri belirlenmelidir,
4. Çocukların her biri belirlenen göstergeleri gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri
konusunda gözlemlenmeli ve değerlendirilmelidir,
5. Değerlendirmelere göre gerekli beceriyi kazanmış çocukların, bir sonraki öğrenme
hedefine geçmesi sağlanmalıdır,
6. Değerlendirmeyi geçmeyen çocukların, alternatif etkinlikleri veya düzeltici
önlemleri kullanarak beceri uygulamalarına devam etmeleri teşvik edilmelidir.
Tam öğrenme çocukların motor becerilerinin desteklenmesi açısından yararlı bir
yöntemdir. Bu yöntemde çocuklar, belirlenen sonuçlara ulaşmak için gereken ön becerileri
geliştirmelerini sağlayan kişiselleştirilmiş bir hızda hareket ederler. Bu nedenle yöntem, özel
gereksinimli ya da akranlarına göre daha az becerili olan çocuklar için çok uygundur. Bununla
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birlikte bu yöntem, çocuklar tarafından kendi kendine yönlendirme gerektirdiğinden,
bazılarının gerekli disiplini kazanması daha uzun sürebilir ve daha büyük yaş grubu için daha
uygun olabilir. Çocuklarla bu yöntemi kullanırken dikkatli olunması ve özyönetim
becerilerinin önemini öğretmek için zaman ayırılması gerekmektedir.

10.4. Bireyselleştirilmiş Öğrenme
Bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımı, bireyselleştirilmiş bir öğrenme süreciyle çocuk
merkezli öğrenmeye dayanır. Bu yöntemde, çocukların bireysel bir şekilde ilerlemelerini
sağlamak için tasarlanmış çeşitli öğretim stratejileri kullanılır. Her çocuğun gelişimsel
seviyesi ve ihtiyaçları belirlenir, bu ihtiyaçları karşılamak için uygun bir hareket eğitim
programı hazırlanır.
Bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımı, belirleme, planlama, geliştirme, değerlendirme
ve güçlendirmeyi içeren beş adımdan oluşmaktadır:
1. Belirleme: Öğretmen her çocuğun bilişsel ve motor gelişim düzeyini belirler.
2. Planlama: Her çocuğa, mevcut gelişim düzeyine göre bir öğrenme süreci planlanır.
3. Geliştirme: Çocuklar öğrenme sürecindeki kazanım ve göstergeleri yerine getirene
kadar çalışırlar.
4. Değerlendirme. Öğretmen her çocuğun motor ve bilişsel gelişimini değerlendirir.
Bu adım, öğretmenin her çocuğa rehberlik sunmasını ve çocukların gelişimindeki kritik
noktaları pekiştirmesini sağlamaktadır.
5. Güçlendirme: Bir çocuk görevleri başarıyla tamamlarsa, öğretmen olumlu
pekiştirmelerde bulunur, çocuğun gelişim dosyasına ilerleme çizelgesindeki verileri kaydeder
ve çocuğun gereksinimlerine göre yeni bir öğrenme süreci belirler. Çocuk görevi başarıyla
yerine getirmezse, öğretmen hedefe ulaşmak için olası alternatifler sunar. Öğrenme süreçleri,
bireyselleştirilmiş öğrenmenin temelini oluşturur. Öğrenme sürecinde, çocuğun anlamlı bir
sırada başarması gereken beceriler listelenir. Aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır:
1. İçerik sınıflandırma raporu, öğrenilmesi gereken görevi veya kavramı açıklar.
Bu, motor bir görev (örneğin küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapma
gibi) veya bilişsel bir görev (örneğin, yönergeler doğrultusunda yürümeyi
öğrenmek gibi) olabilir.
2. Amaç bölümünde, öğrenme sürecinde çocuk için ne yapılacağı açıklanır.
Örneğin, “Bu öğrenme süreci, tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerlemesini
sağlayacak etkinlikleri kapsamaktadır.”
3. Öğrenme hedefleri ne öğrenileceğini, öğrenmenin nasıl gerçekleşeceğini ve
çocuğun öğrenme gerçekleştiğinde nasıl bir performans göstereceğini açıklar.
4. Belirleme testi (ön test) çocuğun gelişim ve beceri seviyesini belirler.
5. Öğrenme aktiviteleri bölümü bir beceri, kavram ya da aktiviteyi öğrenmenin
farklı yollarını sunar.
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6. Son değerlendirme, çocuğun başarısının gözlemlenebilir bir ölçüsüdür.
Öğretmen çocuğun motor ve bilişsel öğrenmelerini gözlemler ve değerlendirir.
Çocuklar yeni beceriler öğrenmeye başladıklarında, uygulama yapmak için maksimum
fırsatlara ihtiyaçları bulunmaktadır. Örneğin, performansın başlangıç aşamasında ip atlamayı
öğrenen çocuklar için, kendi ipleriyle bireysel çalışma en iyisidir. Çocuk bireysel olarak ip
atlarken ipleri kontrol etmeyi öğrenme fırsatları daha fazladır. Her çocuk bağımsız olarak
çalıştığında eğitimci de, daha kişiselleştirilmiş, uyumlu geri bildirim sağlayabilmektedir.
Bireyselleştirilmiş öğretim yöntemi, çocukların öğrenme oranını, yönlendirmelerini ve
ilerleme hakkında kişiselleştirilmiş geri bildirim almalarını sağlamaktadır. Bireyselleştirilmiş
öğrenme yönteminin yararları şu şekilde sıralanabilmektedir:






Çocuktan ne beklendiği ve nelerin başarıldığı tam olarak belirlenmelidir.
Kendi kendine yönlendirme çoğu çocuğun motivasyon seviyesini arttırır.
Çocuklar belirlenen kazanımlara ulaştıklarında kendilerini başarılı hissederler
yeni beceriler denemek için daha istekli olurlar.
Çocuklar, öğrenme için daha fazla sorumluluk almaya istekli olurlar.
Öğretmenler bireysel ilgi gösterme ve geri bildirim verme konusunda daha
fazla özgürlüğe sahiptir.

Birçok avantajına rağmen, bireyselleştirilmiş öğretim yönteminin bazı dezavantajları
da bulunmaktadır. En önemlisi öğretmenler için çok zaman alıcı bir uygulamadır, öğretmenler
sınıflarında bulunan her bir çocuk için performans hedefleri geliştirmeli ve çocukların
ulaştıkları kazanımlara göre öğrenme sürecini revize etmelidir. Öğretmenlerin ayrıca
çocukların gelişimlerini izlemek için sistematik bir değerlendirme sistemi geliştirmesi
gerekmektedir.

10.5. Akran Öğretimi
Akran öğretimi, çocukların birbirine yardım ettikleri ve öğreterek öğrendikleri bir
öğretim yöntemidir. Süreçte akranlarına göre motor becerileri daha gelişmiş olan bir çocuk,
sınıf içerisinde bir ya da birkaç arkadaşına beceriyi öğretebilmektedir. Akran eğitiminin
faydaları, çocukların ve akranlarının yaş ve yetenek düzeylerine, çocukların iş birliği yapma
motivasyonuna, görevin niteliğine ve iş birliğine yönelik tutumları içeren faktörlere bağlıdır.
Önemli bir faktör de, akranlar arasındaki yeterlilik seviyeleridir. Eğitimcinin akran öğretimini
gerçekleştirecek çocuğu seçerken bu çocuğun beceriyi tam olarak öğrendiğinden emin
olmalıdır. Ayrıca öğreten ve öğrenen çocukların birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilmesi,
aralarında herhangi bir iletişim probleminin bulunmaması da öğretimin etkisini artırmaktadır.
Akran öğretimi farklı şekillerde gerçekleştirilebilmektedir (Fotoğraf 1). Akran öğretimi doğru
bir şekilde uygulandığında hem öğretici hem de öğrenen çocuklar açısından karşılıklı faydası
bulunmaktadır.
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Fotoğraf 1. Akran Öğretimi

10.6. İşBirlikçi (Kubaşık) Öğrenme
İş birlikçi öğrenme, ortak hedeflere ulaşmak için çocukların birlikte çalışmalarının
önemine odaklanan bir yöntemdir. İş birlikçi öğrenmede, çocuklar gruplar halindedir ve her
üye ortak hedeflere ulaşmak için çalışır. İş birlikçi etkinliklerde, çocuklar kendileri ve grup
için yararlı sonuçlar elde ederler.
İş birlikçi öğrenme, çocuklar arasındaki yapıcı ilişkileri geliştirmeye yardımcı
olmaktadır. Öğretmenler bireysel sonuçlardan ziyade ortak noktaları vurgular ve akranlar
düzenli olarak birbirleriyle çalışma fırsatı bulurlar. Bu açıdan bu yöntem çocukların motor
gelişimlerini desteklemekle beraber sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklemektedir.
Bu yöntemi kullanırken, öğretmenler çocuklara ekip olarak tamamlamaları için bir
etkinlik ya da kazanım belirler. Çocukların heterojen olarak gruplandırılmış olması önemlidir
(yani, cinsiyet, yetenek veya sosyoekonomik seviyelerine göre), bu nedenle takım içinde
çeşitlilik vardır. Genellikle her bir grupta 2-5 arasında çocuk yer almaktadır. Tüm grup
üyeleri beceriyi anlayana ve tamamlayana kadar öğrenme süreci boyunca çalışırlar. İş birlikçi
öğrenmenin doğası, çocukların tek başlarına hedefe ulaşamadıklarını anlamalarına yardımcı
olmaktadır. Eğer sonuçlar anlamlıysa ve tüm üyeler birlikte çalışıp hedefe ulaşmak için
katılım göstermişse, grup başarılı olarak kabul edilmektedir.
Öğretmenlerin tüm üyelerin katkıda bulunmalarını sağlamak için grupları izlemesi
gerekir, ancak başarının anahtarı çocukların gerçekten iş birliği yapma yeteneğidir. Seçilen
etkinlikler, tüm grup üyelerinin bilgilerini paylaşmalarını ve çaba harcamalarını
gerektirmelidir. Eğer çocuklar görevi tamamlamak için iş birliğinin gerekli olmadığını
düşünürlerse, bu yöntem etkili olmayacaktır. Katılımlarının miktarı değişse bile, ekibin tüm
üyelerine ihtiyaç duyulduğu açık bir şekilde çocuklara açıklanmalıdır. Bu yöntemde çocuklara
verilen görevler, bilişsel ya da motor becerileri geliştirmeye yönelik etkinliklerden
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oluşabilmektedir. İş birlikçi öğrenme yöntemiyle kullanılabilecek bazı hareket etkinlikleri
şunlardır:






Her grup üyesinin katılım için bir veya iki egzersiz yapmasını gerektiren bir
hareket etkinliği planlanabilir. Hazırlanan etkinlik gruptaki tüm çocuklara
uygun olmalı ve çocukların tüm vücut kısımlarını kullanabilecekleri şekilde
dengeli olmalıdır.
Her grup üyesine beceri öğrenmesini sağlayan ve tüm grup üyelerinin
gelişmesini destekleyen bir etkinlik tasarlanabilir. Etkinlikler birbirine bağlı ve
öğrenilmesi gereken tek bir beceriye odaklanmalıdır (örneğin, hedefe top atma,
ip atlama vb.).
Çocukların öğrenebileceği kolaylıkta bir müzik, çocukların ritim tutabilecekleri
bir şekilde küçük parçalara ayrılabilir. Her grup üyesi, bölümlerden birinin
öğretilmesinden sorumludur. Örneğin bir grup ellerini birbirine, dizlerine,
göğsüne, kollarına vb. vurur, diğer grup parmak şaklatarak, ayaklarını yere
vurarak ritme uyar. Diğer gruplar ise davul, tef, ritim çubuğu, marakas gibi
ritim aletleriyle ritim tutabilirler. Her bir grup birbirine müzik eşliğinde nasıl
ritim tuttuklarını gösterebilir ve süreç sonunda müzik eşliğinde tüm grup ritim
tutarak müziğe eşlik edebilir.

10.7. Sorgulama Yoluyla Öğretim
Sorgulama yoluyla öğretim yöntemi, ürüne odaklanmak yerine sürece
odaklanmaktadır. Bu nedenle çocukların öğrenme sürecinde yaşadıkları deneyimler, ortaya
çıkan üründen ya da sonuçtan daha fazla vurgulanmaktadır. Bu tür bir öğretim sırasında
öğretmen, soruları, problemleri, örnekleri ve öğrenme etkinliklerini bir arada kullanarak
çocukları çözümlere yönlendirmek yerine onlara rehberlik eder. Çocuklar, yanıtları
sorgulamalarını, tahmin etmelerini, ifade etmelerini, analiz etmelerini ve keşfetmelerini
gerektiren öğrenme durumları yaşarlar. Öğretim ortamı, çocukların deneme ve soru sorma
konularında başarısızlık korkusu olmadan, kendilerini rahat hissettikleri iletişime açık bir
ortam olarak dizayn edilir.
Sorgulama yoluyla öğretimin avantajları arasında çocukların düşünme becerilerini,
yaratıcılıklarını geliştirmesi, becerilerin daha iyi anlaşılmasını teşvik etmesi, bireysel yeterliği
ve yaşam boyu öğrenme kalıplarını geliştirmesi yer almaktadır. Diğer taraftan bu yöntemin
hareket etkinlikleri uygulamalarında kullanılmasının bazı dezavantajları da bulunmaktadır.
Özellikle motor becerilerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için, hızlı bir şekilde açıklanması
ve uygulama deneyimlerine geçilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda bu yöntemle
gerçekleştirilen uygulamalarda bir konu ya da beceriye çok fazla zaman ayrılması olumsuz bir
durum olarak kabul edilmektedir. Ayrıca sınıf içerisinde birbirinden çok farklı düzeyde
çocukların bulunduğu düşünüldüğünde, tüm çocukları kapsayıcı şekilde öğretimin
planlanması zordur.
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10.8. Keşfetme (Buluş) Yoluyla Öğrenme
Keşfederek öğrenme, öğretmen çocuklardan önceden belirlenmiş tek bir seçim ya da
sonucu keşfetmelerini istediğinde kullanılır. Örneğin eğitmen “Nesne kontrolü gerektiren
hareketleri yapar.” kazanımının “Raket/sopa ile sabit topa vurur.” göstergesini öğretmeyi
hedeflediğinde, (sağ elini kullanan bir çocuk, ayaklarını sol ayak öne bakacak şekilde sabit bir
konuma getirmelidir) bu yöntemi kullanabilmektedir. Keşfetme yoluyla öğrenme yöntemi
kullanılarak, çocuklar en iyi vuruş pozisyonunu seçmek amacıyla farklı ayak ve el desenlerini
uygularlar. Ayaklarını bir arada tutarak, sağ ayağını öne çıkartarak sağ elle ya da sol elle topa
vurma denemeleri yapabilirler. Dört farklı ayak pozisyonunu uyguladıktan sonra, çocuklar en
iyi atış potansiyeline sahip pozisyonu seçerler. Çocukların en iyi çözümleri keşfetmek için
deneyebilecekleri bazı etkinlikler şu şekildedir:
 Yakalama sırasında ellerin yerleştirilmesi,
 Farklı materyallerle, uzaktaki hedefi vurmaya yönelik topu atma hızının
deneyimlenmesi,
 Başlangıç çizgisinde, farklı spor becerileri için hazır ol konumunda en uygun
bekleme,
 Hızlı bir şekilde durmak ve oyuna başlamak için farklı taktikler deneme,
 İp atlama oyununa girmek için zamanı en iyi şekilde ayarlama çalışmalarının
yapılması.

10.9. Problem Çözme Yoluyla Öğrenme
Problem çözme yoluyla öğrenme yöntemi bilgi toplama, derinlemesine düşünme,
uygun çözümü seçme ve yanıtı ortaya çıkarma aşamalarını içermektedir. Problemler
yapılandırıldığı için, problemde tek bir doğru yanıt bulunmamakta, birden çok doğru yanıta
ulaşılabilmektedir. Basit bir problem, “Bir topu zıplatmanın ya da bir topu fırlatmanın farklı
yolları nelerdir?” olarak çocuklara yöneltilebilir. Probleme bulunan çözümler, çocuklar
bireysel, eşli ya da küçük gruplara ayrılarak farklı eşleştirmelerle ifade edilebilir. Problem
çözmedeki adımlar şu şekildedir (Şekil 3):
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Problem
çocuklara
sunulur.
Yöntem
belirlenir.

Deneme ve
keşfetme.
Gözlem,
değerlendirme
ve tartışma.
Düzeltme ve
genişletme.

Şekil 3. Problem Çözmeye Dayalı Öğrenme Yönteminin Aşamaları
 Problem çocuklara sunulur. Çocuklara düşünmelerini teşvik edici ve
sorgulama becerilerini geliştirici sorular yöneltilir.
 Yöntem belirlenir. Çocuklardan bir çözüme ulaşmak için gereken işlem
basamaklarını ya da yöntemlerini düşünmeleri istenir.
 Deneme ve keşfetme. Çocukların farklı çözümler denemeleri,
değerlendirmeleri ve içlerinden en uygun olanı seçmeleri sağlanır. Süreçte
çocukların kendi kendilerine edindikleri deneyimler önemlidir. Öğretmen bir
rehber konumunda hareket eder; çocukların sorularını yanıtlama, yardım etme,
yorumlama ve teşvik etmede çocuklara destek sağlar ancak çocuklara çözüm
yolunu sunmaz.
 Gözlem, değerlendirme ve tartışma. Tüm çocuklara bir çözüm önerme ve
başkalarının keşfettiği şeyleri gözlemleme fırsatı verilir. Tartışma, belirli bir
çözümü haklı göstermeye odaklanır.
 Düzeltme ve genişletme. Çocukların çözümleri gözlemlemeleri sağlandıktan
sonra, başkalarının fikirlerini göz önünde bulundurarak, hareket kalıplarını
yeniden deneme fırsatı verilir.
Problem çözme, kavramları, ilişkileri, stratejileri ve becerilerin özel çözümleri için
uygun kullanımları öğretirken faydalıdır. Bununla birlikte problem çözme yoluyla öğrenmede
çocuklar için zor olabilecek bir unsur, problemin çocukların daha önceden karşılaşmadıkları
ya da hiç deneyimlemedikleri bir konuda olmasıdır. Diğer bir zorluk ise çocuklara sunulan
problemin çözümünü bilen bir çocuğun, sınıftaki diğer arkadaşlarına çözümü
söyleyebilmesidir; bu durumda keşfetme ve çözme süreci engellenmiş olmaktadır.
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Keşfederek öğrenme ve problem çözme, çocuklara öğrenme sürecinin yönü ve içeriği
üzerinde daha fazla kontrol sağlayan iki tür sorgulama yoluyla öğretim şeklidir. Bu
yöntemlerde amaç, çocukların motor becerilerini gerçekleştirmeye yönelik yeni ve daha farklı
yöntemler kullanma olduğunda daha etkilidir.

10.10. Araştırma/İnceleme Yoluyla Öğretim
Araştırma/inceleme yoluyla öğretim, en çocuk merkezli öğrenme yöntemidir. Bu
yöntemde öğretmenin rehberliğinin katkısı, öğretim materyallerinin seçilmesi ve keşfedilecek
becerinin belirlenmesi ile sınırlıdır. Öğretmen çocuklara “Bugün, sürecin ilk kısmı için,
herhangi bir materyal seçebilir ve onunla neler yapabileceğinizi görebilirsiniz” ya da “İp
atlayarak yeni bir etkinlik oluşturmayı deneyebilirsiniz.” gibi yönergeler verir. Öğretmen
çocukların güvenliklerinin sağlanması dışında, çocuklara herhangi bir sınırlama
getirmemektedir. Gerekirse, hareket eğitiminde kullanılan ip, top, denge tahtası gibi
materyalleri güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarını çocuklara önceden anlatır ya da süreç
içerisinde hatırlatmalarda bulunur. Bu yöntem, çocuklara yeni materyal, kavram ve fikirler
sunmak için etkili bir şekilde kullanılır, böylece çocuklar süreçte yeni fikirler ve yanıtlar
oluştururlar. Bu yöntem özellikle ilk kez bu tarz etkinlik ve durumları yaşayan küçük
çocuklarda çok yararlı olmaktadır.
Araştırma/inceleme yoluyla öğretimde öğretmen, bazı sonuçları çok erken göstermek
ve çocukları övmekten kaçınır. Çünkü bu gibi durumlar çocuklarda taklit edici ve yaratıcı
olmayan davranışlara yol açabilmektedir. Öğretmen, bireysel soruları teşvik etmek, açıklığa
kavuşturmak ve yanıtlamak için çocuklar arasında hareket ederek sürece katılım
sağlamaktadır. Çocuklar öğrenme sürecinde kendi öğrenmelerinden ve deneyimlerinden
sorumlu oldukları için, çocukların elde ettikleri sonuçlardan çok, motive edici çabalarına
odaklanılması önemlidir.
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Uygulamalar
1. 36-48 aylık çocuklara yönelik istasyon tekniği kullanarak bir hareket eğitim planı
hazırlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Etkinlik planını hazırlamadan önce 36-48 aylık çocukların motor gelişim
özelliklerine dikkat edildi mi?
2. İstasyon tekniği kullanarak hazırlanan etkinlik için seçilen kazanım ve
göstergeler, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun muydu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hareket etkinliklerinin hazırlığı sırasında eğitimci, çocukların etkinliklere katılımlarını
sağlayacak ve beceri kazanmaya odaklanacak en uygun yöntem ve teknikleri seçmelidir. Bu
bağlamda eğitimcilerin, motor becerilerin öğrenilmesini kolaylaştıran uygulamalar hakkında
bilgi sahibi olmaları ve birden fazla öğretim yöntem ve tekniği kullanmaları
gerekmektedir.Bir öğretim yöntemi; bilgi sunma, uygulama, düzenleme, geri bildirim verme,
çocuklara uygun beceriler kazandırma, kazanım ve göstergelere yönelik ilerlemenin izlenmesi
için yönlendirmeler yapmayı içermelidir. Öğretim yöntemleri genellikle ortamın planlanması
ve düzenlenmesi, kullanılan öğretim teknikleri, çocukların etkinlik sırasındaki sorumlulukları
ve çocukların beklenen gelişim ve ilerlemelerini kapsamaktadır.
Doğrudan öğretim, öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Öğretmen tüm sınıfa ya da
küçük gruplara yönergeler vererek, kazandırılmak istenen beceriyi öğretmeye
çalışır.Doğrudan öğretim, fiziksel becerilerin öğretilmesi için etkilidir. Öğretmene daha fazla
kontrol sağladığı için, doğrudan öğretim yöntemi etkili bir disipline ihtiyaç duyulduğunda
kullanışlıdır.İstasyon tekniğiyle öğretim yönteminde, öğrenme görevleri birkaç öğrenme
alanında veya istasyonda düzenlenir ve sunulur. Çocuklar öğrenme istasyonları arasında
geçişler yapar.Bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımı, bireyselleştirilmiş bir öğrenme
süreciyle çocuk merkezli öğrenmeye dayanır.Bireyselleştirilmiş öğrenme yönteminin yararları
arasında şunlar yer almaktadır: Kendi kendine yönlendirme çoğu çocuğun motivasyon
seviyesini arttırır.Çocuklar belirlenen kazanımlara ulaştıklarında kendilerini başarılı
hissederler yeni beceriler denemek için daha istekli olurlar.Çocuklar, öğrenme için daha fazla
sorumluluk almaya istekli olurlar.Öğretmenler bireysel ilgi gösterme ve geri bildirim verme
konusunda daha fazla özgürlüğe sahiptir.Birçok avantajına rağmen, bireyselleştirilmiş öğretim
yönteminin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. En önemlisi öğretmenler için çok zaman
alıcı bir uygulamadır.
Akran öğretimi, çocukların birbirine yardım ettikleri ve öğreterek öğrendikleri bir
öğretim yöntemidir. Süreçte akranlarına göre motor becerileri daha gelişmiş olan bir çocuk,
sınıf içerisinde bir ya da birkaç arkadaşına beceriyi öğretebilmektedir.İş birlikçi öğrenme,
ortak hedeflere ulaşmak için çocukların birlikte çalışmalarının önemine odaklanan bir
yöntemdir.İş birlikçi öğrenme, çocuklar arasındaki yapıcı ilişkileri geliştirmeye yardımcı
olmaktadır. Öğretmenler bireysel sonuçlardan ziyade ortak noktaları vurgular ve akranlar
düzenli olarak birbirleriyle çalışma fırsatı bulurlar. Bu açıdan bu yöntem çocukların motor
gelişimlerini desteklemekle beraber sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklemektedir.Bu
yöntemi kullanırken, öğretmenler çocuklara ekip olarak tamamlamaları için bir etkinlik ya da
kazanım belirler. Çocukların heterojen olarak gruplandırılmış olması önemlidir (yani,
cinsiyet, yetenek veya sosyoekonomik seviyelerine göre), bu nedenle takım içinde çeşitlilik
vardır. Genellikle her bir grupta 2-5 arasında çocuk yer almaktadır. Tüm grup üyeleri beceriyi
anlayana ve tamamlayana kadar öğrenme süreci boyunca çalışırlar.Sorgulama yoluyla
öğretim yöntemi, ürüne odaklanmak yerine sürece odaklanmaktadır.Sorgulama yoluyla
öğretimin avantajları arasında çocukların düşünme becerilerini, yaratıcılıklarını geliştirmesi,
becerilerin daha iyi anlaşılmasını teşvik etmesi, bireysel yeterliği ve yaşam boyu öğrenme
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kalıplarını geliştirmesi yer almaktadır. Diğer taraftan bu yöntemin hareket etkinlikleri
uygulamalarında kullanılmasının bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Özellikle motor
becerilerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için, hızlı bir şekilde açıklanması ve uygulama
deneyimlerine geçilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda bu yöntemle
gerçekleştirilen uygulamalarda bir konu ya da beceriye çok fazla zaman ayrılması olumsuz bir
durum olarak kabul edilmektedir. Ayrıca sınıf içerisinde birbirinden çok farklı düzeyde
çocukların bulunduğu düşünüldüğünde, tüm çocukları kapsayıcı şekilde öğretimin
planlanması zordur.Keşfederek öğrenme, öğretmen çocuklardan önceden belirlenmiş tek bir
seçim ya da sonucu keşfetmelerini istediğinde kullanılır.Problem çözme yoluyla öğrenme
yöntemi bilgi toplama, derinlemesine düşünme, uygun çözümü seçme ve yanıtı ortaya
çıkarma aşamalarını içermektedir. Problemler yapılandırıldığı için, problemde tek bir doğru
yanıt bulunmamakta, birden çok doğru yanıta ulaşılabilmektedir.Araştırma/inceleme yoluyla
öğretim, en çocuk merkezli öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde öğretmenin rehberliğinin
katkısı, öğretim materyallerinin seçilmesi ve keşfedilecek becerinin belirlenmesi ile sınırlıdır.
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Bölüm Soruları
1) Hareket etkinliklerinin hazırlığı sırasında eğitimci, çocukların etkinliklere
katılımlarını sağlayacak ve beceri kazanmaya odaklanacak en uygun
……………ve………………seçmelidir.
İfadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Oyuncak ve Masaları
B. Oyuncak ve Teknikleri
C. Yöntem ve Teknikleri
D. Teknik ve Öğretimi
E. Öğretim ve Yöntemi
2) Uygun bir öğretim yöntemini seçmede aşağıdaki unsurlardan hangisi yer alır?
A. Öğretmen
B. Ortam
C. Materyal
D. Etkinlik Hedefleri
E. Hepsi
3) Ayşe öğretmen sınıfındaki 18 çocukla bir hareket etkinliği yapmayı
planlamaktadır. Ancak öğretmenin hazırladığı etkinlik için sınıfta yeterli materyal
bulunmamaktadır. Ayşe öğretmenin bu etkinliği gerçekleştirebilmesi için hangi
öğretim yöntem ve tekniğinden faydalanması uygun olur?
A. Bireyselleştirilmiş Öğrenme
B. Sorgulama Yoluyla Öğretim
C. Tam Öğrenme
D. Doğrudan Öğretim
E. İstasyon Tekniği
4) Hareket eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerden hangisi öğretmen
merkezli bir yaklaşımdır?
A. Akran Öğretimi
B. Doğrudan Öğretim
C. İstasyon Tekniği
D. Problem Çözme Yoluyla Öğrenme
E. Araştırma/İnceleme Yoluyla Öğretim
5) Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş öğrenme yönteminin yararlarından biri
değildir?
A. Öğretmenler için zamandan tasarruf sağlar.
B. Çocuğun motivasyon seviyesini arttırır.
C. Çocuklar belirlenen kazanımlara ulaştıklarında kendilerini başarılı hissederler
D. Öğretmenler bireysel ilgi gösterme konusunda daha fazla özgürlüğe sahiptir.
E. Çocuklar, öğrenme için daha fazla sorumluluk almaya istekli olurlar.
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6) Çocukların birbirine yardım ettikleri ve öğreterek öğrendikleri öğretim yöntemi
hangisidir?
A. Bireyselleştirilmiş Öğrenme
B. Doğrudan Öğretim
C. Tam Öğrenme
D. Akran Öğretimi
E. İstasyon Tekniği
7) Aşağıdakilerden hangisi sorgulama yoluyla öğretimin avantajları arasında yer
almaz?
A. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmesi.
B. Becerilerin daha iyi anlaşılmasını teşvik etmesi.
C. Çocukları kapsayıcı şekilde öğretimin olması.
D. Yaşam boyu öğrenme kalıplarını geliştirmesi.
E. Çocukların düşünme becerilerini geliştirmesi.
8) Aşağıdakilerden hangisi
aşamalarından biridir?
A. Yöntem belirleme
B. Düzeltme
C. Değerlendirme
D. Deneme ve keşfetme
E. Hepsi

problem

çözmeye

dayalı

öğrenme

yönteminin

9) İş birlikçi öğrenmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Çocukların homojen olarak gruplandırılmış olması önemlidir.
B. Çocuklar arasındaki yapıcı ilişkileri geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
C. Akranlar düzenli olarak birbirleriyle çalışma fırsatı bulurlar.
D. Genellikle her bir grupta 2-5 arasında çocuk yer almaktadır.
E. Çocukların birlikte çalışmalarının önemine odaklanan bir yöntemdir.
10) Hareket eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerden hangisi en çok çocuk
merkezli bir yaklaşımdır?
A. Akran Öğretimi
B. Doğrudan Öğretim
C. İstasyon Tekniği
D. Problem Çözme Yoluyla Öğrenme
E. Araştırma/İnceleme Yoluyla Öğretim

Cevaplar
1) C
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2) E
3) E
4) B
5) A
6) D
7) C
8) E
9) A
10) E
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11. HAREKET EĞİTİMİNİN BİLEŞENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Hareket Eğitiminde Ortamın Düzenlenmesini,
11.2. Hareket Eğitiminde Kullanılacak Materyalleri,
11.3. Hareket Eğitiminde Kullanılacak Öğretim Biçiminin Belirlenmesini,
11.4. Hareket Eğitimi Etkinliklerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktaları,
11.5. Hareket Eğitimi Sırasında Eğitimcinin Görevlerini,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hareket eğitimine yönelik etkinlik planı hazırlamak niye önemlidir?
2. Hareket eğitimine yönelik etkinlik hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?
3. Eğitmenlerin hareket eğitimine yönelik etkinlikleri uygularken nelere dikkat
etmeleri gerekmektedir?
4. Eğitim ortamının düzenlenmesinde önemli noktalar nelerdir?
5. Hareket eğitiminde kullanılacak materyallerde dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Ortamın Düzenlenmesi

Hareket eğitimine yönelik Kazanım,
okuyarak,
ortamın
nasıl araştırarak ve uygulamalar
düzenleneceğini
yaparak geliştirilecektir.
açıklayabilme

Materyal

Hareket
eğitiminde Kazanım,
okuyarak
ve
kullanılacak materyallerin araştırarak geliştirilecektir.
neler
olduğunu
açıklayabilme

Etkinliklerde
Dikkat Hareket
eğitimi Kazanım,
okuyarak,
Edilmesi Gerekenler
etkinliklerinde
dikkat araştırarak ve uygulamalar
edilmesi gereken noktaları yaparak geliştirilecektir.
ifade edebilme
Eğitimcinin Görevleri

Hareket eğitimi sırasında Kazanım,
okuyarak,
eğitimcinin
görevlerini araştırarak ve uygulamalar
kavrayabilme
yaparak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Ortam



Materyal



Öğretim Biçimleri
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Giriş
Bu bölümde hareket eğitiminde ortamın düzenlenmesi, hareket eğitiminde
kullanılacak materyaller, hareket eğitiminde kullanılacak öğretim biçiminin belirlenmesi,
hareket eğitimi etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve hareket eğitimi sırasında
eğitimcinin görevleri yer almaktadır.

11.1. Hareket Eğitiminde Ortamın Düzenlenmesi
Çocukların hareket eğitimi etkinliklerini gerçekleştirdikleri ortam, öğretme sürecini ve
öğrenmenin etkililiğini etkilemektedir. Ortam, materyal ve güvenlik gibi faktörler etkili bir
deneyim planlamak için önemlidir. Çocukların hareket etkinliklerine ilişkin istek ve ilgilerinin
aksine, çevresel faktörler tamamen eğitmen tarafından yönetilmektedir. Planlama yaparken bu
faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Hareket eğitiminde gerçekleştirilecek etkinliklere ve sınıftaki çocuk sayısına bağlı
olarak çevre düzenlemesinin yapılması ilk adımdır. Süreçte çocukların bu etkinlikler için daha
geniş alanlara ihtiyaçları olduğunda, okulun olanakları göz önünde bulundurularak çocuklar
daha geniş bir uygulama alanına götürülmeli, etkinlikleri gerçekleştirecekleri alan ve
sınırlamalar hakkında çocuklara bilgi verilmelidir. Geniş alanlarda okul öncesi dönemdeki
çocuklarla etkinlikler gerçekleştirmenin bazı olumsuz yanları bulunabilmektedir. Örneğin
alan geniş olduğundan tüm çocuklarla iletişim kurmak ve yönetmek zordur ve birçok çocuk
eğitmenin gösterdiği hareketleri görme ya da duyma konusunda problem yaşayabilmektedir.
Uygulanacak beceriler ve eğitimcinin sınıf yönetimi, alanın belirlenmesinde önemlidir.
Çocuklar yeni bir beceriyi öğrenirken, sürekli geri bildirim ve yönlendirmeye ihtiyaç
duyduğunda, eğitmenin çocukların yanında olmaları önemlidir. Bu nedenle çocukların
öğretim için daha yakına gelebilecekleri ve uygulama için daha büyük alana geri
dönebilecekleri küçük bir alan oluşturulabilir.
Çocukların katılımını en üst düzeye çıkarmak için mevcut alanın daha küçük alanlara
bölünmesi genellikle etkili bir yöntemdir. Oyun alanları birbirine çok yakınsa, bir alandaki
çocuklar diğer alandaki çocuklarla karşılaşabilir. Bu durum çocukların birbirlerine çarpmaları,
düşmeleri gibi güvenlik riski taşıyan durumlar oluşturabilmektedir. Ortam düzenlemesinde,
uygulama alanı koni, eşit aralıklarla yerleştirilmiş nesneler, ip, renkli elektrik bandı, koli
bandı gibi materyaller kullanılarak sınırlandırılabilir.
Hareket eğitiminde ortamın düzenlenmesinde en önemli konulardan biri de
güvenliktir. Öğretmenlerin, çocukların yaralanmasına neden olabilecek tehlikeli durumları
öngörmesi beklenir. Hareket eğitiminde çocukların yaralanmalarını önlemek amacıyla
planlama ve ön hazırlık çalışmalarının yapılması; etkinlik sırasında ise, güvenli ve uygun
davranışları teşvik edecek kuralların çocuklara öğretilmesi ve uygulanması gerekmektedir.
Hareket etkinliğinin gerçekleştireceği ortam güvenli olmalıdır. Salon ya da sınıfta
çocuklara zarar verebilecek araç gereçler bulunmamalı, oynarken takılıp düşebilecekleri ya da
çarpabilecekleri eşyalar sınıf düzenlenirken ayrı bir köşeye yerleştirilmelidir. Ayrıca açık
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havada oyun oynanacak mekânlarda da düzenlemeler yapılmalı, bahçe çitle çevrilmeli, çukur,
kuyu ve benzeri alanlar kapatılarak emniyetli bir ortam sağlanmalıdır. Bu tür tehlikeler
olduğunda bahçenin diğer bölümlerinin de kullanılması sakıncalı olabilir.
Mekân, gerçekleştirilecek etkinlik için uygun olmalıdır. Örneğin geniş alanda
gerçekleştirilecek etkinliklerin küçük bir sınıfta oynanması kazalara ya da çocukların
etkinlikten zevk almamalarına neden olabilir. Etkinlik için seçilen ortamın normalden sıcak ya
da soğuk olması, fazla aydınlık ya da karanlık olması, yeterince havalandırılmamış olması da
çocukların etkinliğe ilgilerinin azalmasına neden olabilir.
Etkinlik açık havada gerçekleştirilecekse, mekânda kontrol altına alınmamış, ya da
etrafı güvenli şekilde çevrilmemiş çukur, kuyu ve benzer yerlerin olması çocukların can
güvenliği açısından oldukça sakıncalıdır. Etkinliklerde çocuk için tehlike yaratabilecek nesne
ya da durum olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bu durumların önceden belirlenerek
düzenlenmesi, çocukların güvenliği ve oyunun kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için
önemlidir.

11.1. Hareket Eğitiminde Kullanılacak Materyaller
Hareket eğitiminde birçok materyal kullanılabilmektedir (Şekil 4), ancak bazı
durumlarda materyaller sınırlayıcı bir unsur da olabilmektedir. Eğitimcinin, etkinlik
planlamadan önce, bu etkinliğin yapısını etkilediği için ne kadar materyalin mevcut olduğunu
belirlemesi gerekmektedir. Örneğin, eğitimcinin sınıfında 20 çocuk için sadece 10 adet kürek
ve top varsa, bu etkinlik için iş birlikçi öğrenme ya da istasyon tekniği gibi farklı öğretim
yöntem ve tekniklerinden yararlanarak küçük grup çalışmasına yönelik düzenlemeler
yapılmalıdır. Ayrıca eğitimcinin kurumda hangi materyallerin olduğunu ve bu materyallerin
kullanım için uygun olup olmadığını da tespit etmesi gerekmektedir.
Raket, sopa ve top gibi bireysel kullanım gerektiren materyallerin gerekli olduğu
etkinliklerde, her çocuk için ayrı materyal bulundurulmalıdır. Grup odaklı etkinliklerde,
dörtten fazla çocuğun sırada beklememesi gerekmektedir. Örneğin eğitimci “Topu olduğu
yerde ritmik olarak sektirir” göstergesini çocuklara kazandırmak amacıyla 20 kişilik sınıfı
ikiye böldüğünde, her gruptan bir çocuk topu yerde sektirirken, sınıftaki diğer çocukların
sırada beklemesi hem bu çocukların zamanlarını boşa harcamalarına hem de beklemekten
sıkılmalarına neden olabilmektedir.
Etkinlik öncesinde ve süresince çocukların aktif katılımını sağlamak ve sürdürmek için
ufak materyal çeşitlendirmeleri de yararı olacaktır. Örneğin tavşanlarla ilgili bir etkinlikte her
çocuğa yetecek kadar tavşan kulağı hazırlamak, korsan rolüne girmelerini hızlandırmak için
korsan maskeleri kullanmak ya da çocukların tarladaki meyveleri toplamaları için meyve
görselleri hazırlamak, bazen de sağdaki yolu takip etmelerini kolaylaştırmak için her çocuğun
sağ koluna bileklik takmak hem çocukların sürece hızlıca dahil olmalarını hem de süreçte
daha keyifli canlandırmalar yapmalarını sağlayacaktır.
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Kurumun olanaklarının yeterli materyali sağlayamadığı durumlarda, çocukları küçük
gruplara ayırarak etkinlikler gerçekleştirilebilir. Diğer bir yaklaşım ise sınıfı ikiye bölmek ve
bir grubun bir etkinlik üzerinde çalışması, diğerinin ise farklı bir etkinlik üzerinde
çalışmasıdır. Örneğin kürek ve topların yeterli olmadığı bir koşulda, bir grup kürek ve toplarla
oynarken diğer grup, atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini
gerçekleştirebilir. Diğer bir çözüm ise, akran öğretimidir, bir çocuk etkinliği uygularken, bir
akranı geribildirim ve değerlendirme sunar. Bu durumda eşler materyali paylaşır, sırayla
deneme ve uygulama yaparlar.
Yeterli materyal sağlanması, kalite bir etkinliğin önemli bir bileşenidir. Materyallerin
etkin bir şekilde kullanımı ise etkinliğin içeriğine bağlıdır. Ekipman ve materyaller her zaman
çocukların gereksinimlerine, yaş ve gelişim seviyelerine uygun şekilde düzenlenmelidir.
Çocukların gelişim düzeylerinin çok altında ya da çok üzerinde olan materyaller etkin bir
uygulama için yeterli olmayacaktır.

220

Resim 1-4.Artık materyallerle yapılmış etkinlikler

Büyük kas
becerilerini
destekleyecek
materyaller

Küçük kas
becerilerini
destekleyecek
materyaller

•Minder
•Tırmanma merdiveni
•Ahşap merdiven
•Tahterevalli
•Çeşitli büyüklükte toplar
•Top havuzu
•Denge tahtası
•Çember
•Atlama ipi
•Halat
•Tahta bloklar
•Zıplama balonu

•Balonlar
•Raket
•Çeşitli genişlikte çemberler
•Kutular
•Oyun Hamurları
•Boyalar
•Kağıtlar
•Makas
•Fırça
•Çeşitli özellikte kalemler
•Artık malzemeler
•Çeşitli kalınlıkta ipler
•Mandallar

Şekil 4. Hareket Eğitimine Yönelik Materyaller.

11.2. Hareket Eğitiminde
Belirlenmesi

Kullanılacak

Öğretim

Biçiminin

Uygun öğretim biçimleri öğrenme deneyimlerini kolaylaştırmaktadır.Yerinde yapılan
etkinlikler (lokomotor olmayan), çocukların hareket ettiği (lokomotor) ve topların ya da farklı
nesnelerin atıldığı, fırlatıldığı, tutulduğu ya da başka bir şekilde ele alındığı (manipülatif)
etkinlikler için farklı öğretim biçimlerine gereksinim duyulmaktadır. Öğretim biçimi
seçilirken bütün çocukların gelişimlerini desteklemeye ve en üst düzeyde hareket sağlamaya
dayalı bir öğretim biçiminin seçilmesi gerekmektedir. Çocukların ayakta beklemek ya da sıra
beklemek için harcadıkları zamanı en aza indirmek için, grupların dört ya da daha az çocuk ile
sınırlandırılması, öğretimin eğlenceli ve etkili olmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca bir
öğretim biçimi seçilirken çocukların yaşlarının göz önünde bulundurulması önemli bir
noktadır.
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11.3. Hareket Eğitimi Etkinliklerinde Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar
 Etkinliğe geçmeden önce çocuklar mümkünse sağlık kontrolünden
geçirilmelidir.
 Yaptırılacak hareketler, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak
seçilmelidir.
 Çocukların gelişimi değerlendirilmeli ve belirli aralıklarla izleme çalışmaları
yapılmalıdır.
 Hareketler, basitten zora doğru düzenlenmelidir. Çocukların bildiği ve
hoşlandığı hareketlerle etkinliğe başlanması onların ilgilerini artırmaktadır.
 Hareketler sırasında tef, davul, marakas gibi ritim araçları ve müzikten
yararlanılması, etkinlikleri daha eğlenceli hale getirmektedir. Bunun yanı sıra
eğitimcinin ya da çocukların çıkardığı ritmik seslerle de (hop- sek, hop-sek
gibi) hareketler daha zevkli bir şekilde kazandırılabilir.
 Hareketler sırasında taklidi hareketlere ve dramatizasyona yer verilebilir. “İki
ayak üzerinde çift ayak zıplayın” yerine, “Nehir üzerinden atlayalım, karşıdaki
eve gidelim” şeklinde ifadeler çocukların daha çok ilgisini çekmektedir. Ayrıca
değişik ritimlerde kuş, penguen, civciv gibi hayvanların yürüyüşleri taklit
edilerek de hareketler gerçekleştirilebilir.
 Çocuklar etkinlik sırasında esnek, yumuşak, terletmeyen pamuklu giysiler
giymelidir. Uygulamalar sırasında spor ayakkabı ya da kaydırmaz tabanlı patik
kullanılabilir. Parke ya da kaygan zemin üzerinde kayma tehlikesi olduğu için
çocukların çorap ile çalışmamasına dikkat edilmelidir.
 Eğitimci hareketler sırasında açıklamalar yapmalı ve çocuklara model
olmalıdır.
 Etkinlikler mutlaka oyun temelli hazırlanmalı, müzikli oyun, dans, eşli
hareketler gibi grup etkinliklerine yer verilmelidir.
 Etkinliklerde çocukların sosyal gelişimlerini destekleyecek, iş birliği
becerilerini artıracak grup etkinliklerine yer verilerek sosyal gelişimleri
desteklenmelidir.

11.4. Hareket Eğitimi Sırasında Eğitimcinin Görevleri
 Eğitimci, sınıfında bulunan çocukların hepsini çok iyi tanımalı; onların bireysel
özelliklerini, farklılıklarını bilmeli ve çocukları etkinliklere ona göre
yönlendirmelidir. Kronik kalp yetmezliği ya da solunum rahatsızlığı olan
çocukları hareketli oyunlara katılması için zorlamamalı, daha pasif roller
verilmelidir.
 Eğitimci, sınıfında bulunan çocukların yaşlarına göre gelişim özelliklerini
bilmeli ve buna göre etkinlik hazırlamalıdır. Yaş ve gelişim seviyesinin
üzerinde oyunlar oynatıldığında çocuk başarısız olacaktır. Bu da oyuna ve
gruba ilgisini azaltacaktır. Tırmanma, basamak inip çıkma, atma, tutma, tek
ayak üzerinde durma gibi hareketleri yapmayı gerektiren beceriler ancak bu
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hareketleri yapabilecek olgunluğa ve gelişim düzeyine erişen çocuklar
tarafından yapılabilir. Örneğin 2–3 yaşlarındaki çocuklara grup oyunları
oynatmaya çalışmak yanlış bir uygulama olacaktır.
Eğitimci, belirlenen etkinlik için uygun grup ya da gruplar oluşturmalıdır.
Liderlik özelliği olan birkaç çocuk aynı grupta olursa oyunda sorun
yaşanabilir. Ayrıca her çocuğa oyunda lider olma fırsatı tanımalı ve gruplarda
her iki cinsiyetten çocuk olmasına özen göstermelidir.
Çocuklara model olmak için hareketleri kendisi de yapmalı ve sözel
açıklamalarda bulunmalıdır.
Hareketler sırasında eğitimci hareketleri gerçekleştirmekten zevk almalı, sıcak
ve samimi bir ortam yaratmalıdır. Bunun yanı sıra çocukların yönergelerini
takip ettiği ve yönergelerine uyduğu bir lider özelliği taşımalıdır. Çocuklar
eğitimcinin liderliğinde kurallara uyma alışkanlığı kazanmalıdır.
Çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alarak, uygun beklenti
içerisinde olmalıdır.
Çocuklarla ilgili deneyimlerini değerlendirerek, etkinlikleri gerektiğinde revize
etmeli, çocuklar için en uygun ve etkili olacak farklı öğretim yöntem ve
tekniklerinden yararlanmalıdır.
Çocukların belli bir hareketi çok sık aralıklarla tekrar etmeleri, onlarda
isteksizlik yaratabilmektedir. Bu durumda hareketi değişik materyal ve
malzemeler kullanarak tekrar ilgi çekici hale getirmelidir.
Çocukların gerçekleştirmede zorlandıkları hareketler olduğunda çocuklara
rehberlik etmeli ve onları cesaretlendirmelidir.
Çocuklar hareketleri tam olarak öğrendikten sonra bu hareketleri çeşitlendirip
değiştirerek yeni hareketler üretebilirler. Bu durumda eğitimci çocuklara
serbest bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar yaratmalıdır.
Hareketler sırasında çocukların vücut parçalarının isimlerini ve bazı kavramları
öğrenmeleri için eğitimci hareketleri yaparken bu sözcükleri kullanmalı ve
çocukların yaparak- yaşayarak öğrenmeleri sağlanmalıdır.
Çocukların gelişimsel özellikleri ve seviyeleri anne babalarıyla paylaşılarak,
anne babalara gerekli yönlendirmelerde bulunmalıdır.

Eğitimci, etkinlik sırasında mümkün olduğunca az müdahale etmelidir. Eğiticinin
etkinlikteki görevi, çocukların hareket becerilerini geliştirmeleri için teşvik etmek, etkinlik
sırasında çocuklar ihtiyaç duyarlarsa yardımcı olmak, çocukların hareketle ilgili sorularını
cevaplamak ve etkinlik için gereken materyalleri eksiksiz ve tam olarak temin etmektir.
Eğitici etkinliği denetimi altında tutmaya çalışmamalı; fazlaca etkinliğin içinde ya da
tamamen dışında olmamalıdır. Ayrıca etkinliğe katı kurallarla yaklaşmamalıdır.
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Uygulamalar
1. Çevrenizdeki okul öncesi eğitim kurumlarından birini ziyaret ederek kurumda yer
alan büyük kas ve küçük kasları destekleyici materyalleri inceleyiniz?
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Uygulama Soruları
1. Okula öncesi eğitim kurumuna giderek materyalleri incelediniz mi?
2. Materyaller çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun muydu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çocukların hareket eğitimi etkinliklerini gerçekleştirdikleri ortam, öğretme ve
öğrenmenin etkililiğini etkilemektedir. Bu nedenle ortamın düzenlenmesinde; ortamın farklı
materyallerle küçük alanlara ayrılarak sınırlarının belirlenmesi, bu alanların oluşabilecek
yaralanmalara karşı uygun mesafeler bırakılarak bölünmesi, ortamda gerekli güvenlik
önlemlerinin alınması önemlidir. Ayrıca etkinliğin gerçekleştirileceği ortamın ısısı,
aydınlatması, hava dolaşımı gibi fiziki koşulların da kontrol altına alınması gerekmektedir.
Hareket eğitiminde çocukların büyük ve küçük kas becerilerini geliştirecek birçok
materyal kullanılabilmektedir. Çocuklara yönelik etkinlik planlamasında kullanılacak
materyallerin sayısı, materyallerin çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun olması gibi
hususlar ayrıca materyallerin yeterli olmadığı durumlarda yapılabilecek farklı alternatif
yolların ne olabileceğinin tespit edilmesi önemlidir.
Uygun öğretim biçimleri öğrenme deneyimlerini kolaylaştırmaktadır. Yerinde yapılan
etkinlikler (lokomotor olmayan), çocukların hareket ettiği (lokomotor) ve topların ya da farklı
nesnelerin atıldığı, fırlatıldığı, tutulduğu ya da başka bir şekilde ele alındığı (manipülatif)
etkinlikler için farklı öğretim biçimlerine gereksinim duyulmaktadır. Öğretim biçimi
seçilirken bütün çocukların gelişimlerini desteklemeye ve en üst düzeyde hareket sağlamaya
dayalı bir öğretim biçiminin seçilmesi gerekmektedir.
Hareket eğitimi etkinliklerinde; yaptırılacak hareketlerin, çocukların gelişim
özelliklerine uygun olarak seçilmesi, basitten zora doğru düzenlenmesi, etkinliklerin çocuklar
için eğlenceli hale getirilmesi, çocukların etkinlik sırasında esnek, yumuşak, terletmeyen
giysiler giymesinin sağlanması, etkinliklerin oyun temelli hazırlanması, eğitimcinin çocuklara
model olmasına dikkat edilmelidir.
Eğitimci, sınıfında bulunan çocukların yaşlarına göre gelişim özelliklerini bilmeli ve
buna göre etkinlik hazırlamalı, çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları göz önünde
bulundurarak çocuklardan beklenti içerisine girmeli, çocukları etkinlik sırası ve sonrasında
değerlendirerek, gerektiğinde etkinlikleri revize etmeli, çocuklara rehberlik etmeli ve
çocukları cesaretlendirmelidir.
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Bölüm Soruları
1) Hareket eğitimine yönelik ortam düzenlemede aşağıdaki güvenlik önlemlerinden
hangisini gerçekleştirmek doğru bir yaklaşım olmaz?
A. Ortamda güvenli ve uygun davranışları teşvik edecek kuralların belirlenmesi
B. Ortamın ısınma, aydınlatma, havalandırma gibi fiziki koşullarının kontrol
edilmesi
C. Ortamın birbirine çok yakın daha küçük alanlara bölünmesi
D. Ortamda çocuklara zarar verebilecek eşyaların bulundurulmaması
E. Ortamın etkinlikler uygulanmaya başlanmadan önce kontrol edilmesi
2) Yeterli ………………sağlanması, kalite bir etkinliğin önemli bir bileşenidir.
İfadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Çocuk
Materyal
Ortam
Öğretim
Yöntem

3) Aşağıdakilerden hangisi büyük kas becerilerini destekleyecek materyaller arasında
yer almaz?
A. Atlama ipi
B. Oyun hamuru
C. Denge Tahtası
D. Çember
E. Zıplama Balonu
4) Aşağıdakilerden hangisi küçük kas becerilerini destekleyecek materyaller arasında
yer almaz?
A. Halat
B. Boya
C. Kağıt
D. Makas
E. Fırça

227

5) Aşağıdakilerden hangisi hareket eğitimi etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken
noktalardan değildir?
A. Yaptırılacak hareketler, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak
seçilmelidir.
B. Hareketler, basitten zora doğru düzenlenmelidir.
C. Hareketler sırasında taklidi oyunlara ve dramatizasyona yer verilebilir.
D. Çocuklar etkinlik sırasında esnek, yumuşak çoraplar giyebilirler.
E. Etkinlikler mutlaka oyun temelli hazırlanmalıdır.
6) Hareket eğitimi etkinliklerinde çocukların gruplara ayrılmasına ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Gruplara ayırmada homojen bir yaklaşım benimsenmelidir.
B. Kız ve erkek çocukların aynı grupta olmamalarına özen gösterilmelidir.
C. Çocuklar gruplara 24 aydan itibaren ayrılarak etkinlikleri gerçekleştirebilirler.
D. Liderlik özelliği olan çocuklar aynı grupta yer almalıdır.
E. Çocuklar bireysel farklılıklarına göre karışık bir şekilde gruplara ayrılmalıdır.
7) Etkinliklerde çocukların sosyal gelişimlerini destekleyecek, iş birliği becerilerini
artıracak grup etkinliklerine yer verilerek …………gelişimleri desteklenmelidir.
İfadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Bilişsel
B. Duygusal
C. Fiziksel
D. Öz Bakım
E. Sosyal
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Eğitimci, sınıfında bulunan çocukların hepsini çok iyi tanımalı.
B. Yaş ve gelişim seviyesinin üzerinde oyunlar oynatıldığında çocuk başarısız
olacaktır.
C. Eğitimci, solunum rahatsızlığı olan çocuklara daha aktif roller verilmelidir.
D. Eğitimci, çocuklara model olmak için hareketleri kendisi de yapmalıdır.
E. Eğitimci hareketleri gerçekleştirmekten zevk almalıdır.
9) Çocukların belli bir hareketi çok sık aralıklarla tekrar etmeleri, onlarda
………………………yaratabilmektedir.
İfadede
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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A.
B.
C.
D.
E.

İsteksizlik
Mutsuzluk
Sevinç
İlgi
Motivasyon

10) Hareket eğitimi sırasında eğitimcinin görevlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A. Eğitimci, çocukların hareket becerilerini geliştirmeleri için teşvik etmelidir.
B. Eğitimci, etkinlik sırasında çocuklar ihtiyaç duyarlarsa yardımcı olmalıdır.
C. Eğitimci, çocukların hareketle ilgili sorularını cevaplamalıdır.
D. Eğitimci, etkinliğe katı kurallarla yaklaşmamalıdır.
E. Eğitimci, etkinlik sırasında mümkün olduğunca çok müdahale ederek
hareketlerin doğru öğrenilmesini sağlamalıdır.
Cevaplar
1) C
2) B
3) B
4) A
5) D
6) E
7) E
8) C
9) A
10) E
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12. HAREKET EĞİTİMİNİN PLANLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.Isınma Aşaması
12.2.Egzersiz Aşaması
12.3.Beceri Geliştirme Aşaması
12.4. Değerlendirme Aşaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hareket eğitimine yönelik etkinliklerin planlanması kaç aşamadan oluşmaktadır?
2. Bu aşamalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Etkinlik Planlaması

Hareket eğitimine yönelik Kazanım,
okuyarak,
etkinliklerin
planlanması araştırarak ve uygulamalar
hakkında bilgi sahibi olma
yaparak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Etkinlik Planı



Isınma



Egzersiz



Beceri Geliştirme



Değerlendirme
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Giriş
Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik olarak hazırlanacak etkinlik planları,
etkinliğin içeriği, düzeyi, öğretmenin deneyimi, çocukların yaş grubu gibi değişkenlere bağlı
olarak değişiklik göstermektedir. Etkinlik planları, çocuğun, fiziksel çevrenin ve ailenin
değişen özelliklerine göre uyarlanmaya ve gerektiğinde bireyselleştirilmeye uygun olmalı,
öğretmene ortaya çıkabilecek günlük ve anlık değişimlere göre gerekli değişiklikleri
yapabilmesine fırsat vermelidir.
Tablo 1. Planlama Öncesi, Sırası ve Sonrasında Yapılması Gereken Anahtar Noktalar
Uygulama Öncesi

Uygulama Sırasında

Uygulama Sonrasında

Etkinliğin amacı

Etkinliğe hazırlanma

Etkinliğin yeri

Etkinliğin düzenlenmesi

Öğretmenin çocukları
değerlendirmesi

Etkinliğin süresi

Yönergeler

Öğretmenin
kendini
değerlendirmesi

Etkinliklerin sırası

Çocuklardan geri bildirim alma

Öğretmenin
etkinliği
değerlendirmesi

Kullanılacak materyaller
Sınıfın düzenlenmesi
Öngörülen öğrenme biçimi
Öğretme yöntem ve tekniği
Çocukların ilgisi

Hareket etkinliği planlanırken, çocukların gelişimlerini destekleyecek kazanım ve
göstergeler göz önünde bulundurularak hem çocukların kavramları öğrenmesi hem de
davranışların kazandırılması daha kolay ve eğlenceli olacaktır. Çünkü hareketli etkinliklerin
çoğunluğu koşma, atlama, tırmanma gibi hareket içeren ve çocukların hoşuna giden eğlenceli
oyunları içerdiğinden, çocuklar bu oyunları oynarken aynı zamanda büyük kas gelişimleri de
desteklenecektir. Boncukları ipe dizme, yoğurma maddeleri ile yapılan etkinlikler ise
öncelikle küçük kas gelişimini, eş güdüm ve koordinasyon becerisi gelişimini destekleyici
oyunlardır.
Etkinlik planları hazırlanırken şu noktalar önemlidir:
 Kazanım ve göstergeler: Çocukların hareket gelişimlerini desteklemek için ele
alınacak kazanım ve göstergelerin belirlenmesi.
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 Mekan: Kazanım ve göstergelerin içeriğine göre etkinliklerin
gerçekleştirilmesi için uygun mekân belirlenmelidir. Etkinliğin özelliğine göre,
salonda ya da açık hava da mı, geniş ya da dar mekânda mı oynanacağına karar
verilmelidir. Etkinlik eğer açık havada gerçekleştirilecekse zeminin
yumuşak/sert, çim; alanın boş ya da ağaçlık olup olmayacağı belirlenmelidir.
 Gerekli materyaller: Gerekli materyal ve malzeme sayısının ve bunların
çocuklara nasıl dağıtılacağının belirlenmesi.
 Öğrenme süreci: Çocuklara kazandırılması hedeflenen hareket becerilerinin
belirlenmesi. MEB (2013) programında yer alan kazanım ve göstergeler kendi
içinde basitten karmaşığa, somuttan soyuta ve birbirini izleyen aşamalar
hâlinde sıralanmaktadır. Uygulanacak etkinliklerin de uygun gelişim sırasına
göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 Etkinlik planı: Materyallerin hazırlanması, etkinlik süresinin belirlenmesi,
çocukların gruplanması, uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
de dahil olmak üzere gerekli hazırlıkların yapılarak etkinlik planına
kaydedilmesi.
 Oyun temelli: Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik hazırlanacak tüm
etkinliklerin oyun temelli olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 Değerlendirme: Etkinliğin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağının
belirlenmesi.

1- Isınma
2- Egzersiz
3- Beceri Geliştirme

4- Değerlendirme
Şekil 5. Hareket Etkinlik Aşamaları
Hareket etkinlikleri dört aşamada gerçekleştirilebilmekte ve genellikle ısınma,
egzersiz, beceri geliştirme uygulamaları ve değerlendirme etkinliklerini içermektedir (Şekil
5). İlk iki aşama ısınma hareketlerinden, üçüncü aşama becerilerin kazandırılmasına yönelik
etkinliklerden ve son aşama da etkinliğin bir oyun ortamı içerisinde eğlenceli bir şekilde
bitirilmesinden oluşmaktadır. Bir etkinlik planında bu aşamalardan en az ikisinin bulunması
gerekmektedir.
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12.1. Isınma Aşaması
Çocukları etkinlik için hazırlamaktadır. Bu aşamada, değişik tempolarda (yavaş, hızlı,
neşeli, sakin) yürüme, koşma, sıçrama gibi hareketler gerçekleştirilir. Çocuklar bu hareketler
sırasında bütün sınıf alanını kullanırlar. Uygun vücut duruşu ve doğru hareket becerisi
kazanılmasını sağlayan bu hareketler, olanaklar dahilinde çeşitlendirilmelidir.
Isınma hareketleri, çocuğun psikolojik ve fiziksel olarak rahatlamasını yanı sıra
çocukların istekle etkinliğe katılımlarını da sağlayacaktır. Parmak oyunları, basit beden
hareketleri, nefes çalışmaları, taklit yürüyüş ve taklit koşuları ısınma hareketlerine örnektir.
Bu çalışma, yaklaşık olarak 5 dakika sürdürülmelidir.
Isınma hareketlerini gerçekleştirmenin amaçlarından biri çocukların hızlı bir şekilde
etkinliğe başlamalarına yardımcı olmaktadır. Çocuklar, oturmak, sessiz kalmak ve yönergeleri
dinlemek yerine hemen hareket etmek isterler. Bu nedenle çocuklarla ısınma hareketlerini
gerçekleştirdikten sonra beceri öğretimine geçmek, eğitimcinin açıklamalarını, yönergelerini
ve öğrenme basamaklarını dinlemede çocuklara yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda ısınma
çalışmaları, çocukların hareket eğitimine geçişte fizyolojik olarak da bir ısınma işlevi
görmektedir.

12.2. Egzersiz Aşaması
Bu aşamada, eklemleri hareketlendirme, kasları güçlendirme ve esneklik
kazandırmaya yönelik hareketler gerçekleştirilmektedir. Eğitimci, hareketlerin amacına
ulaşması için kontrollü olmalı ve hareketlerin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır.
Hareketler sırasında eller, kollar, omuzlar, bel, kalça, bacaklar, dizler, ayak bilekleri
çalıştırılmalıdır. Hareketler ayakta, oturarak ya da yatarak gerçekleştirilebilir. Hareketlerin
eklemleri çalıştırmasının yanı sıra çocuklara esneklik kazandıracak nitelikte olmasına dikkat
edilmelidir.
Etkinliğin ikinci kısmı yaşam boyu fiziksel aktiviteyi de teşvik etmektedir. Çocukların
aktif bir yaşam tarzını sürdürmek için geniş seçenek yelpazesini deneyimlemeleri için çeşitli
egzersizler yapmaları önemlidir. Etkinliğin bu aşamasında erken dönemlerde çocuklara
sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için gerekli olan egzersizlere ilişkin farkındalık
kazandırılması da amaçlanmaktadır.
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12.3. Beceri Geliştirme Aşaması
Bu aşama etkinliğin en önemli aşamasıdır. Bu aşama çocuklara hareket becerilerini öğretmek
için tasarlanmıştır. Çocukların etkinlik ile ilgili kazanımlarını elde etmelerine yardımcı olacak
öğrenme deneyimlerini içermektedir. Bu aşamanın odağında becerilerin uygulanması, tekrarı
ve iyileştirilmesi yer almaktadır. Etkinliğin bu kısmı becerilerin doğru şekilde
gerçekleştirilme sürecini kapsamaktadır ve yaklaşık 15-25 dakika arası sürmesi
önerilmektedir.
Çocukların yaş düzeyleri, gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak, gelişimi
destekleyen ve oldukça fazla beceri içeren etkinlikler planlanmalıdır. Bu aşamada jimnastik,
atletizm, voleybol, basketbol gibi farklı uygulamalar da gerçekleştirilebilir. Çocuklar beceri
ve gelişimsel özelliklerine göre gruplara ayrılarak, minder, denge tahtası, kasa, ip, top, çember
gibi materyal istasyonları kurulabilir. Çalışmalar sırasında akran öğretiminden yararlanılarak,
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akranlarına göre daha becerili çocuklar, diğer arkadaşlarına yardımcı olabilirler. Böylece
çocukların iş birliği içerisinde etkinlikleri gerçekleştirmelerine fırsat tanınabilir.
Bu aşamada eğitimci öncelikle etkinlikle ilgili genel bilgileri çocuklara verir ve
çocuklara becerileri tanıtır. Çocuklara sade bir dille ve onların hareketleri gerçekleştirmek
istemelerini sağlayacak bir ifade ile etkinlik açıklanmalıdır. Bu şekilde çocuklar, psikolojik
olarak etkinliği uygulamaya hazır hale getirilmiş olur. Eğitimci, çocuğa etkinlikte
gerçekleştirilecek hareketler hakkında bilgi verirken becerilerle ilgili kitaplar, resimler,
fotoğraflar kullanabilir, çocuklara farklı videolar izlettirebilir.

12.4. Değerlendirme Aşaması
Yapılan eğitimin çocuk üzerindeki etkileri hakkında bilinçli bir yargıya varılması
değerlendirme sayesinde gerçekleşmektedir. Eksiklikler, hatalar, yanlışlıklar, aksamalar,
başarılı ve olumlu yönler değerlendirme sonucunda belirlenir. Böylece eğitimci, bir sonraki
etkinliklerde olumsuzlukları ortadan kaldırma ve başarılı yönleri geliştirebilme olanağı bulur.
Değerlendirme aşaması, günün başarılarının değerlendirilmesiyle, yani öğrenilen
becerileri vurgulayarak ve pekiştirerek, performans tekniklerini gözden geçirerek ve bilişsel
kavramları kontrol ederek bitirilmesidir. Bu aşamada, etkinlikte hedeflenen becerilere yer
veren bir oyun, çocukların eğlendikleri müzikli bir oyun, serbest hareketler ya da yeni
kazandırılacak olan hareketlerin basamakları yaptırılabilir.
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Uygulamalar
1. 36-48 aylık çocukların motor gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak
bir etkinlik planı tasarlayınız.
2. Etkinlik için uygun kazanım ve göstergeleri belirleyiniz.
3. Belirlediğiniz kazanım ve göstergelere uygun olarak 4 aşamadan oluşan bir
hareket etkinliği planlayınız.
4. Hazırladığınız etkinlik planını, bir okul öncesi eğitim kurumunda uygulayınız.
5. Planını hazırladığınız ve uygulamasını
değerlendirmesini planınıza yazınız.

gerçekleştirdiğiniz

etkinliğin
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Uygulama Soruları
1. Etkinlik planını hazırlamadan önce 36-48 aylık çocukların motor gelişim
özelliklerine dikkat edildi mi?
2. Etkinlik için seçilen kazanım ve göstergeler, çocukların yaş ve gelişim
özelliklerine uygun muydu?
3. Hazırlanan etkinlik planının uygulaması gerçekleştirildi mi?
4. Etkinliğin değerlendirme bölümü uygun bir şekilde dolduruldu mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik etkinlik planları hazırlanırken; uygun
kazanım ve göstergelerin belirlenmesi, etkinlik için ortamın düzenlenmesi, gerekli
materyallerin temin edilmesi, öğrenme sürecinin uygun gelişim sırasına göre ele alınması,
etkinliklerin oyun temelli olarak hazırlanması ve etkinliğin değerlendirmesinin nasıl
yapılacağının önceden planlanması hususlarına dikkat edilmelidir.
Hareket etkinlikleri dört aşamada gerçekleştirilebilmekte ve genellikle ısınma,
egzersiz, beceri geliştirme uygulamaları ve değerlendirme etkinliklerini içermektedir. İlk iki
aşama ısınma hareketlerinden, üçüncü aşama becerilerin kazandırılmasına yönelik
etkinliklerden ve son aşama da etkinliğin bir oyun ortamı içerisinde eğlenceli bir şekilde
bitirilmesinden oluşmaktadır. Bir etkinlik planında bu aşamalardan en az ikisinin bulunması
gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi çocuklara yönelik olarak
planlarında yer alan değişkenlerden biri değildir?
A. Etkinliğin İçeriği
B. Düzeyi
C. Öğretmenin Deneyimi
D. Çocukların Yaş Grubu
E. Plan Formatı

hazırlanacak

etkinlik

2) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik planı uygulama öncesi yapılması gereken anahtar
noktalardan biri değildir?
A. Etkinliğin Amacı
B. Etkinliğin Yeri
C. Etkinliğin Süresi
D. Etkinliğin Düzenlenmesi
E. Etkinliklerin Sırası
3) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik planı uygulama sonrası yapılması gereken anahtar
noktalardan biridir?
A. Çocuklardan geri bildirim alma
B. Öğretmenin çocukları değerlendirmesi
C. Öğretmenin kendini değerlendirmesi
D. Öğretmenin etkinliği değerlendirmesi
E. Hepsi
4) Boncukları ipe dizme, yoğurma maddeleri ile yapılan etkinlikler ise
öncelikle…………………………..gelişimini, eş güdüm ve koordinasyon becerisi
gelişimini destekleyici oyunlardır. İfadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A. Küçük kas
B. Büyük kas
C. Dayanıklılık
D. Tepki hızı
E. Güç
5) Hareket etkinlik aşamalarından “Değerlendirme Aşamasına” ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Yapılan eğitimin çocuk üzerindeki etkileri hakkında bilinçli bir yargıya
varılması değerlendirme sayesinde gerçekleşmektedir.
B. Bu aşamada bir oyun ya da serbest hareketler gerçekleştirilebilir.
C. Bu aşamanın 15-25 dakika sürmesi önerilmektedir.
D. Değerlendirme ile eğitimci, bir sonraki etkinliklerde olumsuzlukları ortadan
kaldırma olanağı bulur.
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E. Eksiklikler, hatalar, yanlışlıklar, aksamalar, başarılı ve olumlu yönler
değerlendirme sonucunda belirlenir.
6) Hareketli etkinliklerin çoğunluğu koşma, atlama, tırmanma gibi hareket içeren ve
çocukların hoşuna giden eğlenceli oyunları içerdiğinden, çocuklar bu oyunları
oynarken aynı zamanda …………..gelişimleri de desteklenecektir. İfadede boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Küçük kas
B. Büyük kas
C. Dayanıklılık
D. Tepki hızı
E. Güç
7)Aşağıdakilerden hangisi hareket etkinlik aşamalarından biri değildir?
A. Isınma Aşaması
B. Egzersiz Aşaması
C. Beceri Geliştirme Aşaması
D. Uygulama Aşaması
E. Değerlendirme Aşaması
8)Bir etkinlik planında hareket etkinlik aşamalarından en az …………..bulunması
gerekmektedir. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Birinin
İkisinin
Üçünün
Dördünün
Hepsinin

9) Hareket etkinlik aşamalarından “Isınma Aşamasına” ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A. Ortalama 15-20 dakika sürdürülmelidir.
B. Çocukların hızlı bir şekilde etkinliğe başlamalarına yardımcı olur.
C. Parmak oyunları, nefes çalışmaları, taklidi yürüyüş ısınma hareketlerine
örnektir.
D. Çocuklar bu hareketler sırasında bütün sınıf alanını kullanabilirler.
E. Uygun vücut duruşu ve doğru hareket becerisi kazanılmasını sağlar.
10)Hareket etkinlik aşamalarından “Beceri Geliştirme Aşamasına” ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Bu aşama etkinliğin en önemli aşamasıdır.
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B. Bu aşamanın odağında becerilerin uygulanması, tekrarı ve iyileştirilmesi yer
almaktadır.
C. Çalışmalar sırasında akran öğretiminden yararlanılabilir.
D. Bu aşama becerilerin doğru şekilde gerçekleştirilme sürecini kapsamaktadır.
E. Bu aşamada, eklemleri hareketlendirme, kasları güçlendirme ve esneklik
kazandırmaya yönelik hareketler gerçekleştirilmektedir.
Cevaplar
1) E
2) D
3) E
4) A
5) C
6) B
7) D
8) B
9) A
10) E
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13. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE HAREKET EĞİTİMİ VE
KÜÇÜK KAS BECERİLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Çocuklara yönelik küçük kas motor gelişimlerini desteklemek üzere
hazırlanan etkinliklerde ısınma ve egzersiz aşamalarında yapılması gerekenleri,
13.2.Çocuklara yönelik küçük kas motor gelişimlerini desteklemek üzere
hazırlanan etkinliklerde beceri geliştirme aşamalarında yapılması gerekenleri,
13.3.Çocuklara yönelik küçük kas motor gelişimlerini desteklemek üzere
hazırlanan etkinliklerde değerlendirme aşamalarında yapılması gerekenleri
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Öğretmenler 36-72 aylık çocukların küçük kas motor gelişimini desteklerken ne tür
etkinlikler hazırlayabilirler?
2. Küçük kas motor gelişimi desteklemek için ne gibi materyallerden yararlanabilirler?
3. Isınma ve egzersiz aşamasında çocuklarla neler yapılabilir?
4. Beceri geliştirme aşamasında çocuklarla nasıl oyunlar oynanabilir?
5. Ailelere yönelik ne gibi öneriler sunulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Küçük kas motor gelişimi Küçük kas motor gelişime Kazanım,
örnek
olarak
destekleyecek etkinlikler
yönelik
etkinlikleri verilen etkinliklere benzer
uygulayarak
deneyim etkinlikler
hazırlayıp
kazanma
uygulamalar
yapılarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Isınma ve egzersiz

•

Beceri geliştirme

•

Değerlendirme
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Giriş
Bu bölümde 36-48, 48-60 ve 60-72 aylık çocuklara yönelik, çocukların küçük kas
becerilerini destekleyecek etkinlikler örnekleri yer almaktadır.

13.1. Çamaşırları Asalım Etkinliği
Etkinliğin Adı: Çamaşırları Asalım
Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Hareket (Bütünleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 36-48 ay
Materyaller: Çocuk sayısı kadar kazak, pantolon, etek görselleri, mandal, ip, sepet,
kum saati, çocukların sevdikleri hareketli bir müzik CD si ve müzik çalar.
Sözcükler: Mandal,kum saati
Kavramlar: Miktar: az-çok
Kazanımlar ve Göstergeleri:
Bilişsel Gelişim
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları şekline ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder,
eşleştirir.
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları şekline ve kullanım amaçlarına göre gruplar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri takar, ipe vb. dizer.

Öğrenme Süreci:
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Öğretmen çocuklardan etkinlik öncesi çember şeklinde yerleştirilmiş minderlere
oturmalarını ister. Bugünü temizlik günü ilan ettiğini açıklar. Çocuklara, “Biliyor musunuz
çocuklar bugün tıpkı evlerimizde yaptığımız gibi sınıfımızı temizlememiz gerekiyor.
Hepinizden bana yardım etmenizi istiyorum. Kiminiz kitapların tozunu alacaksınız, kiminiz
oyuncakları yıkayacaksınız, kiminiz de yıkanan çamaşırları iplere asacaksınız. Hazır
mısınız?” diye sorar ve ısınma hareketlerine ve egzersizlere başlar.
Isınma ve Egzersiz
“Temizlik öncesi biraz eğlenelim ne dersiniz?” diyerek bir hareketli müzik açarak
çocuklarla birlikte dans etmeye başlar. Dans ederken bir taraftan da “Haydi çocuklar yerleri
süpürelim” diyerek süpürme hareketi yapar, “Biraz da toz alalım” der ve sanki etrafın tozunu
alıyormuş gibi yapılır. “Haydi, şimdi çamaşırları yıkayalım, birde sıkalım ve elimizdeki
çamaşırları silkeleyelim ve artık asalım ki kurusun.” Diyerek çamaşır yıkama, sıkma,
silkeleme ve asma öykünmeleri çocuklarla birlikte yapılır. “Şimdi yorulduk şöyle ellerimizi
dinlendirelim, açıp kapatalım, iki elimizi birleştirip karşıya uzatalım, şimdi de ellerimizi
arkada birleştirmeye çalışalım.” diyerek ellerle ilgili hareketleri çocuklarla birlikte yapar.
Tam o sırada sınıfa başka bir öğretmen girer ve öğretmene, “………. Öğretmenim size
bir mektup var.” der. Öğretmen mektubu açar ve çocuklara bu mektubun çok sevdiği bir
komşusundan geldiğini, bugün onun da evinde temizlik günü olduğunu ve çok yorulduğunu,
kendisinden ve çocuklardan yardım istediğini açıklar. Çocuklar, “Acaba ne yapmamızı istiyor
komşum, durun ben tam okuyayım mektubu ve hemen yardıma gidelim.” der. Daha sonra
çocuklara, “Biliyor musunuz Elif Teyze bugün çok çamaşır yıkamış. O kadar yorulmuş ki
onları asacak gücü kalmamış. Bizden çamaşırlarını asmamızı istiyor. Haydi, gidip
çamaşırları asalım ve asarken de yine eğlenceli bir oyun oynayalım.” der.
Beceri Geliştirme
Öğretmen daha önceden hazırlanmış olan çamaşır görsellerini bir sepet içinde sınıfa
getirir. Daha önceden de sınıfta üç ayrı yerde iki sandalye arasına ip gererek asılacak yerleri
belirler. İplerin üzerinde de mandallar bulunmaktadır. Her sandalye çiftine bir eşya görseli
yapıştırılmıştır. Örneğin kazakların asılacağı yerdeki sandalyelere kazak, diğerlerine pantolon,
diğerlerine de kazak görseli yapıştırılmıştır. “Çocuklar biliyor musunuz benim komşum Elif
Teyze çok titiz ve düzenli bir insan. Bizden pantolonları bir yere, etekleri bir yere, kazakları
da bir yere asmamızı istiyor.” diye açıklama yapar. Daha sonra her çocuktan sepetten bir eşya
almasını ve ona benzeyen görselin olduğu sandalyeye gitmesini ister. Böylelikle çocuklar üç
gruba ayrılır. Öğretmen, “Şimdi ben kum saatini çevirdiğimde elinizdeki giysileri iplerdeki
mandallar yardımıyla asmanızı istiyorum. Hazırsanız başlayalım mı?der ve kum saatini
çevirerek tüm çocukların giysileri mandallar yardımıyla iplere asmalarını sağlar.
Değerlendirme:
Öğretmen kum saatindeki kumlar bittiğinde çocuklara sürenin dolduğunu
söyler. Tüm çocuklara yardımları için çok teşekkür eder. Sıra ile ipleri çocuklarla birlikte
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gezer ve iplere asılı olan giysileri çocuklarla sayarak hangi ipteki hangi eşyadan kaç tane
olduğunu, diğer giysilere göre az ya da çok olduğu üzerine konuşulur.
Aile Katılımı:
Ailelere çocukları ile birlikte çamaşır asma oyunu oynamaları önerilebilir.
Uyarlama:
•

İpe dizilecek olan çamaşırları asılacak yerlerle eşleştirmede akran yardımı gerekebilir.

Çocukların mandalı açıp kapaması için yetişkin yönlendirmesi ve nasıl kullanacağına
yönelik ipucu gerekebilir.

13.2. Haydi Pikniğe Gidiyoruz Etkinliği
Etkinliğin Adı: Haydi Pikniğe Gidiyoruz
Etkinlik Çeşidi: Hareket (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-60 ay
Materyaller: Boş makaralar, 20-30 cm uzunluğunda ipler, top, boncuklar, kâğıt
tabaklar, üzerinde bir büyük kare çizilmiş olan fon kartonları, üzerinde iki üçgen çizilmiş olan
fon kartonları, çocuk sayısı kadar makas, çocukların sevdikleri bir CD ve müzik çalar.
Sözcükler: Makara, piknik
Kavramlar: Geometrik şekil:kare, üçgen; zıt: hızlı-yavaş
Kazanımlar ve Göstergeleri:
Motor Gelişim
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Belirlenen
mesafede yuvarlanır. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde
yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Atılan topu elleri ile tutar. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
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Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri ipe vb. dizer. Malzemeleri keser, yapıştırır.

Öğrenme Süreci:
Öğretmen etkinliğe başlamadan önce çocuklarla sohbet eder ve bugün havanın çok
sıcak olduğunu ve bahçede oynayabileceklerini daha sonra da piknik yapabileceklerini
açıklar. “Haydi, hazırlanın bahçeye çıkıyoruz.” der ve tüm çocuklarla birlikte bahçeye çıkılır.
Isınma ve Egzersiz
Bahçede varsa çim olan alanda öğretmen çocukların istedikleri gibi çimlere uzanıp
yuvarlanabileceklerini açıklar. Tüm çocuklar belirli bir süre bahçede yuvarlandıktan sonra,
öğretmen çember olmaları için çocukları yanlarına çağırır. Birlikte oyun oynayacaklarını
söyler.
Öğretmen çocukların iç içe iki çember olup el ele tutuşmalarına yardımcı olur. İçteki
çemberdeki çocukların yüzleri dıştaki çemberdeki çocuklara dönük olacak şekilde dururlar.
Öğretmen müzik açar ve müzik eşliğinde çocuklardan yan yan yürümelerini ister. Müzik
durduğunda öğretmen, her çocuğun önünde yüz yüze geldiği arkadaşıyla tokalaşmasını söyler.
Tekrar müzik açılır, çocuklar yine yan yan yürürler. Müzik durduğunda bu sefer öğretmen
karşılarındaki çocukla el ele tutuşup yere ya da çimlere oturmalarını ister. El ele tutuşan
çocukların ayaklarını birbirlerine uzatmaları ve birlikte bisiklet çevirmeleri istenir. Bu sırada
öğretmen çocuklara hızlı, yavaş, çok yavaş, çok hızlı gibi yönergeler vererek bu yönergeye
uygun hareket etmelerini söyler. Daha sonra oturur pozisyonda ayaklarını birbirlerinden
ayırmadan el ele tutuşup kayık gibi birbirlerini öne arkaya hareket ettirmeleri istenir. Bir süre
hızlı- yavaş kayık çeken çocuklardan öğretmen, ayağa kalkmalarını ister. Sırt sırta verip
birlikte yapışık olarak sırtlarını hiç ayırmadan, sonra da yan yana birbirlerinden hiç
ayrılmadan bahçede dolaşmalarını ve birlikte hareket etmelerini söylenir. Bir süre bu şekilde
bahçede çocuklar dolaşırlar.
Öğretmen eşlerden birini yanına alır ve başka bir oyun oynamak üzere tüm eşlere arka
arkaya sıra olmalarını söyler. İki kişilik sıralar oluştuktan sonra bahçenin diğer tarafına
geçilir.

Beceri Geliştirme
Bahçede öğretmen daha önceden çocuklara istasyon çalışması için iki grup şeklinde
ortamı hazırlamıştır. Eşlerden biri bir gruba diğer eş diğer gruba yönlendirilir. Çocukların
karşılarına önce iki sepet çıkar. Sepetlerin içinde boş makaralar ve belirli uzunlukta ipler
vardır. Daha sonra bir yol bulunmaktadır. Yolun sonunda ise minder, bir kutu ve kutunun
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içinde de boncuklar yerleştirilmiştir. Önlerinde belirli aralıklarla duran iki masa ve bu
masaların biraz uzağında da üzerinde üç ayrı tabak (birinde makas, diğerinde büyük bir kare
resmi çizilmiş olan fon kartonları, diğerinde ise iki üçgen resmi çizilmiş olan fon kartonları)
bulunan bir diğer masa yerleştirilmiştir. İlk masanın üzeri boş, ikinci masanın üzerinde ise
çocuk sayısı kadar tabak bulunmaktadır.
Öğretmen önce kendisi model olarak tek tek her istasyonda ne yapmaları gerektiğini
çocuklara basit cümlelerle açıklayarak ve yaparak anlatır. “Çocuklar, sizlere bahçede oyun
oynayıp piknik yapacağımızı söylemiştim. Fakat yiyecekleri hazırlamak için yardımınıza
ihtiyacım var. Gelin birlikte hazırlayalım.” der.
“Öncelikle herkes bu sepetten bir makara, diğer sepetten de bir ip alacak, sonra
tebeşir ile çizilen yol boyunca aldığınız ipi makaraya sararak ilerleyecek ve yolun sonuna
geldiğinizde minderlere oturup kutudan aldığınız boncukları makaraya sardığınız ipe
dizeceksiniz. Dizme işiniz bitince, önünüzdeki masanın altından elinizdeki ipe dizilmiş
boncuklarla sürünerek ilerleyeceksiniz. Daha sonra ipe dizilen boncuklar bu masanın
üzerindeki tabaklara bırakılacak, diğer masadan bir tabak, diğer masadan da bir makas, bir
kare şekli çizili olan karton ile iki üçgen şekli çizili olan kartonu alacaksınız. Unutmayın
onlar sizin ekmeğiniz ve peynirleriniz. Onları dikkatlice kesip tabaklarınıza koyup çim alanda
istediğiniz yerde pikniğinizi yapabilirsiniz.” der.
Tüm çocukların istasyondaki hareketleri dikkatlice yapmaları için öğretmen süreçte
onlara yardım eder.
Değerlendirme:
Öğretmen, “Çocuklar piknikte top oynanmadan olmaz. Haydi, birlikte top
oynayalım.” der ve çocuklara oyunun kuralını anlatır. Çocuklar yere çember şeklinde
otururlar ve minik bir topu karşısındaki arkadaşına yerden zıplatmadan yuvarlayarak
ulaştırmaya çalışır. Top tüm çocuklara ulaştığında oyun bitirilir.
Aile Katılımı:
Öğretmen ailelere kullanılmış eski dergilerden çocuğun ilgisini çekeceğini
düşündüğü resimleri kesmesi için önerilerde bulunabilir.
Çocukların sevdiği bir görselin arkasına karton yapıştırıp kenarlarını delik zımba ile
delerek ucu sivriltilmiş ip ile dikme çalışmaları önerebilir.
Ayakkabı bağcığına ya da evdeki kalan iplere boncukları dizmesini ve onlarla kolye
yapabileceklerini söyleyebilir.
Uyarlama:
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•

İpe dizilecek olan boncukların deliklerinin çocukların geçirmesini kolaylaştıracak
genişlikte olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca iplerin daha kalın olması ve ucunun
bantla sertleştirilmesi de çocukların işini kolaylaştıracaktır.

Çocukların makası doğru kullanmaları için daha becerisi yüksek arkadaşlarının
yanında olmasına ya da öğretmenin kesme süresince yakında olmasına özen gösterilmelidir.

13.3. Sen Sakın Üşüme Etkinliği
Etkinliğin Adı: Sen Sakın Üşüme
Etkinlik Çeşidi: Oyun ve Hareket (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 60-72 ay
Materyaller: Renkli elektrik bantları,kullanılmış beyaz kâğıt parçaları, çocukların
kullandığı giysiler (yelek, mont, hırka, atkı, bere, eldiven, büyük numaralı bağcıklı bot),siyah
boncuklar, minik bir havuç, çocuk sayısının yarısı kadar kar görseli ve top görseli, naylon
poşet, askı, sepet, düdük.
Sözcükler: Kavramlar: Yön/mekânda konum: sağ-sol, ön-arka,
Kazanımlar ve Göstergeleri:
Motor Gelişim
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler
doğrultusunda yürür. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli
mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır.
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri sıkar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemeleri değişik
şekillerde katlar.
Öz Bakım Becerileri
Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.
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Göstergeleri: Giysilerini, ayakkabılarını çıkarır-giyer, düğme açar-kapar, ayakkabı
bağcıklarını çözer-bağlar.
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları katlar, asar, yerleştirir.

Öğrenme Süreci:
Öğretmen etkinliğe başlamadan önce yol olarak kullanılacak yere (koridor olabilir)
düz bir çizgi şeklinde renkli elektrik bandı yapıştırır. Ayrıca kardan adam yapmak için
kullanılacak alan eğer sınıf dışında başka bir yer ise önceden kullanılmış beyaz kağıtları yere
dağıtarak ortamı hazırlar.
Isınma ve Egzersiz
“Merhaba çocuklar. Havalar iyice soğudu ve artık üşümeye başladık değil mi? Acaba
hangi mevsime girdik?” diye öğretmen çocuklara sorular yönelterek etkinliğe giriş yapar.
Çocuklardan “kış” diye cevap vermeleri beklenir. “Doğru, kış mevsimine girdik. Bugün
sizinle beraber kartopu oynayamaya gideceğiz. Haydi, dışarıya çıkalım. Ama önce çok sıkı
giyinmemiz lazım. Haydi, o zaman giyinelim.” der ve çocuklarla giyinme öykünmeleri yapılır.
-

İlk önce kalın kazağımızı giyelim.

-

Şimdi de pantolonumuzu giyelim. Pantolonumuzun paçası içine kaçmış onu çıkaralım.

-

Sıra montumuzda. Montumuzu giyelim fermuarını çekelim.

-

Atkımızı boynumuza sıkı sıkı dolayalım. Beremizi başımıza geçirelim. Ama biraz dar
geldi galiba. Beremizi elimizle genişletmeye çalışalım. Genişledi. Şimdi başımıza
tekrar takalım. Eldiven almayı unutmayın. Eldivenlerimizi giyelim, her parmağımızı
tek tek yerleştirelim.

-

Sıra botlarımıza geldi. Önce sağ ayağımıza botumuzu giyelim, sonra sol ayağımıza
şimdi de bağcıklarını sıkı sıkı bağlayalım. Fakat montumuz o kadar kalın ki
eğilemiyoruz. Dizlerimizi bükmeden botumuzun bağcıklarını bağlayalım. Bağlamak
çok mu zor geldi, o zaman dizlerimi büküp eğilerek bağlayalım. Evet şimdi
hazırız………

“Evet, çocuklar kartopu oynamaya hazırız. Dışarıya çıkıyoruz. Fakat kartopu
oynayacağımız yere kadar biraz yürümemiz lazım. Çocuklar yavaş yavaş yürüyelim, yoksa
kara batarız. Biraz hızlanalım mı ne dersiniz? Hızlı adımlarla yürüyelim. Karın kalınlığı git
gide artıyor. Bata çıka yürüyoruz (büyük adımlarla ayağı yerden kaldırarak zorlanarak
yürüme hareketi yapılır). Gideceğimiz yere az kaldı. Şu köprüyü de geçtiğimiz zaman geldik
sayılır. Ama bu köprü sadece bir kişinin yükünü taşıyabiliyor. O yüzden tek tek geçeceğiz.”
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Öğretmenin daha önceden yere çizdiği düz çizgi üzerinde çocuklar tek sıra halinde çizginin
üzerinden çift ayak sıçrayarak ilerlemeye çalışırlar. “Evet, çocuklar kartopu oynayacağımız
yere geldik, ama biraz yorulduk değil mi? Haydi şu kenarda duran odunların üzerine oturup
dinlenelim.”

Çocuklar sınıfta bulunan minderlerde otururlar. Öğretmen “Otururken boş
durmayalım dizlerimizi dinlendirmek için bacaklarımızı yana açıp kapatalım, ayaklarımızı
öne arkaya hareket ettirelim, önce sağ bacağımızı kaldırıp indirelim, sonra sol bacağımızı
kaldırıp indirelim, otururken belimizi önce bir yana sonra diğer yana çevirelim. Aa yana
döndüğümüzde yandaki arkadaşımıza iki elimizle “çak” yapalım, sola döndüğümüzde soldaki
arkadaşımıza iki elimizle “çak” yapalım.” Diyerek çocuklardan verdiği yönergelere uygun
hareket etmelerini bekler.
“Bu kadar dinlenmek yeter değil mi? Haydi şimdi kardan adam yapalım. Herkes
yerdeki karları yuvarlayarak kocaman bir kartopu oluştursun.” Öğretmenin önceden sınıfa
dağıttığı beyaz kağıtlar çocuklar tarafından toplanır, toplanan kağıtlar sıkıştırılır ve tüm
çocukların sıkıştırdığı kağıtlar birleştirilip biri büyük diğeri küçük iki top haline getirilerek
şeffaf ya da beyaz elektrik bandı ile bir araya getirilip bir büyük bir de küçük yuvarlak yapılır.
Böylece kardan adamın başı da gövdesi de hazırlanmış olur. Sınıfta bulunan şapka, atkı ile
kardan adam giydirilir. İstenirse gözüne siyah boncuklar, burnu için minik bir havuç
takılabilir.
Öğretmen çocuklara “Aferin çocuklar kardan adamımız tamamlandı. Haydi, şimdi hep
beraber karın üzerinde yuvarlanalım.” der ve çocuklar yerde istediği yönlere yuvarlanırlar.
Öğretmen artık okula dönme vakti geldiğini ve tek sıra şeklinde yine aynı yoldan okula
dönülmesi gerektiğini söyler ve bu sefer çocuklar çizgi üzerinden tek ayak sıçrayarak okula
dönerler.
Beceri Geliştirme
Öğretmen çocuklara sınıfa dönüldüğünde, bir oyun oynayacaklarını söyler ve torba
içindeki kartlardan bir tane çekmelerini ister. Gelen karta göre çocuklar “kar” grubu ve “top”
grubu olarak ikiye ayrılır. Sınıftan da iki istekli çocuk model olarak seçilir. Her iki grubun
ortasına sepetlere ya da eğer mümkünse askılarda asılı olarak kışın giydiğimiz kalın gerçek
giysiler (düğmeli gömlek, çıt çıtlı süveter, fermuarlı mont, bağcıklı büyük numara bot, atkı,
bere, eldiven vb.) yerleştirilir.
Her iki gruptaki çocuklar model olan arkadaşları ile aralarında beş metre kalacak
şekilde sıra olurlar. Bu beş metrelik yol üzerinde kar grubundaki çocuklar yerdeki kar
görsellerinin; top grubundaki çocuklar ise top görsellerinin üzerine tek ayak sıçrayarak
arkadaşlarına ulaşmaya çalışırlar. Öğretmenin düdük çalmasıyla oyun başlar ve her çocuk
sırayla askıdan ya da sepetten bir giysi seçer ve grubunun simgesinin üzerinde tek ayak
sıçrayarak ilerler ve elindeki giysiyi arkadaşına tam olarak giydirir. Giydirme süreci
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tamamlanmadan diğer oyuncu yola çıkmamalıdır. Sıra başa geldiğinde bu sefer giydirilen
kıyafetler model olan çocuklardan tek tek çıkarılmalı ve askıya asılmalı ya da sepete
katlanarak yerleştirilmelidir. Hangi grup önce model olan arkadaşının üzerindeki giysileri
çıkarırsa oyunu o grup kazanır ve her iki grupta katılımlarından ve çabalarından dolayı
kutlanır.
Gruplardaki giysilerin özelliklerinin ve gruptaki çocukların sayısının eşit olması
önemlidir.
Değerlendirme:
Öğretmen çocukları dörder kişilik gruplara ayırarak masalara oturtturur. Her
gruba bir düğmeli, fermuarlı, çıt çıtlı, bağlamalı giysi vererek, her çocuğun bir giysi önüne
almasını sağlamalıdır. Öğretmen elindeki düdüğü çaldığında çocuklar önündeki giysiyi çıt
çıtlayarak ya da ilikleyerek yanındaki arkadaşına vermelidir. Çocuklar önüne gelen giysiyi
çözüp tekrar iliklemelidir. Dört kez düdük çaldığında giysilerin son durumu kontrol edilir.
Tüm çocukların düğmeleri iliklemesi, fermuarları açıp kapatması, çıtçıtları
çıtçıtlaması, bağcık bağlama çalışması yapması sağlanır. Eğer öğretmen bazı çocukların
desteklenmesi gerektiğini ve daha çok denemeye gereksinimi olduğunu gözlemlerse onlarla
etkinlik dışı zamanlarda hamur oynama, boncuk dizme, dikiş dikme çalışması yapması
gerekebilir.
Aile Katılımı:
Ailelere çocuklarının giyinme-soyunma becerilerini kazanması için fırsatlar
verilmesi gerektiği ve bu sürecin hızlandırılmamasının önemli olduğu açıklanmalıdır. Bu
becerileri kazanmaları için, zaman zaman kendi giysilerini giyerken çocuklardan yardım bile
istenebilir.
Ayrıca hamurlu yiyecekler yapılırken, bir miktar da hamurun çocuklara verilmesi ve
onların da sıkma, bükme, sıkıştırma vb. hareketleri yaparak beceri kazanmaları sağlanabilir.
Uyarlama:
•

Düğme ilikleme, çıt çıtlama, bağcık bağlama sürecinde daha becerisi yüksek bir akranı
ile birlikte oyuna katılması sağlanabilir.

•

Düğme ilikleme, çıt çıtlama, bağcık bağlama sırasında doğru hareket konusunda ipucu
verilebilir, gerekirse örnek olunabilir.

•

Çocukların düz çizgi üzerinde yürümesi gerektiği durumlarda dengede yürümesini
desteklemek için öğretmenin yakınında bulması gerekebilir.
Etkinlik içinde alternatif görev ve sorumluluklar verilebilir.
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Uygulamalar
1. 48-60 aylık çocukların küçük kas motor becerilerini destekleyecek bir etkinlik
planı tasarlayınız.
2. Etkinlik için uygun kazanım ve göstergeleri belirleyiniz.
3. Belirlediğiniz kazanım ve göstergelere uygun olarak 4 aşamadan oluşan bir
hareket etkinliği planlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Etkinlik planını hazırlamadan önce 48-60 aylık çocukların motor gelişim
özelliklerine dikkat edildi mi?
2. Etkinlik için seçilen kazanım ve göstergeler, çocukların yaş ve gelişim
özelliklerine uygun muydu?
3. Etkinlik çocukların küçük kas motor becerilerini destekleyecek nitelikte mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çocuklara yönelik küçük kas motor gelişimlerini desteklemek üzere hazırlanan
“Çamaşırları Asalım”, “Haydi Pikniğe Gidiyoruz” ve “Sen Sakın Üşüme” isimli etkinliklerde
ısınma ve egzersiz aşamalarında yapılması gerekenleri, beceri geliştirme aşamalarında
yapılması gerekenleri ve değerlendirme aşamalarında yapılması gerekenleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Çamaşırları Asalım etkinliğinde aşağıdaki göstergelerden hangisi yer almaz?
A. Nesne/varlıkları şekline ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.
B. Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
C. Nesne/varlıkları şekline ve kullanım amaçlarına göre gruplar.
D. Nesneleri takar, ipe vb. dizer.
E. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
2) Çamaşırları Asalım etkinliğinde aşağıdaki gelişim alanlarından hangisi yer almaz?
A. Bilişsel Gelişim
B. Motor Gelişim
C. Sosyal Gelişim
D. Dil Gelişimi
E. Duygusal Gelişim
3) Çamaşırları Asalım etkinliğinin çeşidi nedir?
A. Matematik ve Hareket
B. Oyun ve Hareket
C. Hareket ve Müzik
D. Sanat ve Hareket
E. Müzik ve Matematik
4) Aşağıdakilerden hangisi
materyallerden değildir?
A. İp
B. Kum saati
C. Gözlük
D. Etek görselleri
E. Sepet

“Çamaşırları

Asalım”

etkinliğinde

kullanılan

5) Haydi, Pikniğe Gidiyoruz etkinliğinde aşağıdaki göstergelerden hangisi yer
almaz?
A. Nesne/varlıkları şekline ve kullanım amaçlarına göre gruplar.
B. Belirlenen mesafede yuvarlanır.
C. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
D. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
E. Nesneleri toplar.
6) Haydi, Pikniğe Gidiyoruz etkinliğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almaz?
A. Hızlı
B. Kare
C. Yavaş
D. Üçgen
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E. Daire
7) Haydi, Pikniğe Gidiyoruz etkinliğinin değerlendirme aşaması hangi yöntemle
gerçekleştirilmiştir?
A. Soru- cevap
B. Oyun
C. Sanat
D. Drama
E. Hiçbiri
8) Sen Sakın Üşüme etkinliğinde aşağıdaki göstergelerden hangisi yer almaz?
A. Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
B. Yönergeler doğrultusunda yürür.
C. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
D. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
E. Ev ve okuldaki eşyaları katlar, asar, yerleştirir.
9) Sen Sakın Üşüme etkinliğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almaz?
A. Dış
B. Sağ
C. Sol
D. Ön
E. Arka
10) Sen Sakın Üşüme etkinliğinin çeşidi nedir?
A. Matematik ve Hareket
B. Oyun ve Hareket
C. Hareket ve Müzik
D. Sanat ve Hareket
E. Müzik ve Matematik

Cevaplar
1)B
2)D
3)A
4)C
5)A
6)E
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7)B
8)D
9)A
10)B
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14.ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE HAREKET EĞİTİMİ VE
BÜYÜK KAS BECERİLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Çocuklara yönelik büyük kas motor gelişimlerini desteklemek üzere
hazırlanan etkinliklerde ısınma ve egzersiz aşamalarında yapılması gerekenleri,
14.2.Çocuklara yönelik büyük kas motor gelişimlerini desteklemek üzere
hazırlanan etkinliklerde beceri geliştirme aşamalarında yapılması gerekenleri,
14.3.Çocuklara yönelik büyük kas motor gelişimlerini desteklemek üzere
hazırlanan etkinliklerde değerlendirme aşamalarında yapılması gerekenleri
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Öğretmenler 36-72 aylık çocukların büyük kas motor gelişimini desteklerken ne tür
etkinlikler hazırlayabilirler?
2. Büyük kas motor gelişimi desteklemek için ne gibi materyallerden yararlanabilirler?
3. Isınma ve egzersiz aşamasında çocuklarla neler yapılabilir?
4. Beceri geliştirme aşamasında çocuklarla nasıl oyunlar oynanabilir?
5. Ailelere yönelik ne gibi öneriler sunulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Büyük kas motor gelişimi Büyük kas motor gelişime Kazanım,
örnek
olarak
destekleyecek etkinlikler
yönelik
etkinlikleri verilen etkinliklere benzer
uygulayarak
deneyim etkinlikler
hazırlayıp
kazanma
uygulamalar
yapılarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Isınma ve egzersiz



Beceri geliştirme



Değerlendirme
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Giriş
Bu bölümde 36-48, 48-60 ve 60-72 aylık çocuklara yönelik, çocukların büyük kas
becerilerini destekleyecek etkinlikler örnekleri yer almaktadır.

14.1. Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım Etkinliği
Etkinliğin Adı: Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım
Etkinlik Çeşidi: Fen ve Hareket (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 36-48 ay
Materyaller: Çocuk sayısı kadar fon kartonundan yapılmış şapka, farklı ağırlıkta ve
büyüklükteki eşyalar, iki sepet, renkli elektrik bantları, kalın ip, çok sayıda farklı boyutlarda
elma ve patlıcan resimleri, hareketli bir müzik CD’si ve müzik çalar.
Sözcükler: Bahçıvan, tarla
Kavramlar: Boyut: büyük-küçük; yön/mekânda konum: alçak-yüksek
Kazanımlar ve Göstergeleri:
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye doğru birer birer ritmik sayar.
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.

Motor Gelişim
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler
doğrultusunda yürür. Belli bir yüksekliğe zıplar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri kaldırır, taşır.

Öğrenme Süreci:
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Öğretmen etkinliğe başlamadan önce sınıfı, koridoru ya da uygun olan geniş bir alanı
oyun için hazır duruma getirir. Yere renkli elektrik bantları ile yol hazırlar. Oyun oynanacak
alanın bir ucundan diğer ucuna belli bir yüksekliğe ağ şeklinde kalın ip gerer. Meyve ve sebze
bahçesi için geniş bir alan oluşturur. Patlıcan tarlası için yere belirli uzaklıkla patlıcan
resimleri yerleştirir. Her çocuk için fon kartonundan şapkalar yapar ya da bir önceki etkinlikte
çocukların da yardımıyla basit şapkalar hazırlanır.
Isınma ve Egzersiz
Öğretmen sınıfa bahçıvan şapkasını takıp bahçıvan rolünde girer ve kısa bir tekerleme
söyleyerek etkinliği başlatır;
Ben bir bahçıvanım,
Adım adım bahçeyi dolaşırım,
Ağaçları budar,
Meyve sebze toplarım.
“Merhaba çocuklar, ben bir bahçıvanım ve bizim kocaman bir meyve sebze bahçemiz
var. Tek başıma olduğum için işleri zamanında yetiştiremiyorum. Bahçe işlerini yapmamda
bana yardım ederseniz çok memnun olurum.” der ve her çocuğun kısa bir süreliğine bahçıvan
olduğunu, açık havada çalışacakları ve başlarını güneşten korumak için şapka gerekli
olduğunu söyleyerek çocuklara şapkalar dağıtır.
Çocuklara öncelikle bahçede çalışmak için kuvvetli olmak gerektiği, bu nedenle de
bacaklarını ve kollarını güçlendirmeleri açıklanır. Çocuklardan sırt üstü yatmalarını
bacaklarını yerde ve havada yanlara doğru açıp kapatmalarını, karınlarına çekmelerini ve
bisiklet çevirmelerini, bacaklarına sarılıp yanlara yuvarlanmalarını ister. Daha sonra çocuklara
ayağa kalkıp kollarını güçlendirmek için, kollarla gerinme, yukarı doğru uzanma, kolları öne
doğru uzatıp önde çapraz yaparak açma kapama vb. hareketler yaptırılır.
Artık yeterince güçlü oldukları ve bahçeye ulaşmak için önlerindeki zigzaglı yolda
belirlenen yere kadar çift ayak sıçrayarak ilerlemeleri söylenir. Belirlenen yere geldiklerinde
etrafta birçok kuş olduğu ve kuşları korkutmamak için parmak ucunda yürüyerek ilerlemeleri
gerektiği söylenir. Hazırlanmış yolda ilerleyen çocuklar bahçeye ulaşırlar. “Burası bizim
bahçemiz ama gördüğünüz gibi çok işimiz var. Önce bahçedeki gereksiz eşyaları (farklı
ağırlıkta ve büyüklükteki) temizlememiz lazım.Haydi onları toplayıp büyük olanları bir sepete
küçük olanları diğer sepete koyalım.” diyerek çocuklardan eşyaları gruplandırmaları istenir.
Bahçıvan “Şimdi bahçemiz temizlendi artık rahatça meyve sebze toplamaya hazır
mısınız?” diye sorar ve oyuna geçilir.
Beceri Geliştirme
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Öğretmen önceden sınıfta, koridorda ya da geniş bir alanda bir uçtan bir uça ağ
şeklinde kalın ip germiş ve ucunda farklı boyutlarda elma resimlerinin olduğu ipler
sarkıtmıştır. Çocukların zıplayarak almalarını sağlayacak yükseklikte iplerin gerili olmasına
dikkat edilmelidir. Öğretmen hareketli bir müzik eşliğinde çocuklardan elmaları zıplayarak
toplamalarını ister. Tüm elmalar toplandıktan sonra hep birlikte elmalar sayılır ve büyük ve
küçük olarak iki gruba ayrılarak sepetlere yerleştirilir.
Bahçıvan, “Şimdi sıra sebzeleri toplamada.” der ve çocuklarla birlikte yere spiral
şeklinde elektrik bantları ile belirlenmiş yolda ilerlenir ve patlıcanların ekili olduğu tarlaya
ulaşılır. Öğretmen önceden alanın farklı yerlerine büyüklü küçüklü patlıcanlar yerleştirmiştir.
Çocuklardan tüm tarlayı çömelerek dolaşmaları ve bu sefer alçak bir mesafede bulunan
patlıcanları çömelerek yine müzik eşliğinde toplamaları istenir.
Bahçıvan, “Çocuklar hem elmaları hem de patlıcanları toplamama yardım ettiğiniz.
Siz olmasaydınız işleri bu kadar çabuk bitiremezdim. Çok teşekkür ediyorum sizlere.” der ve
tüm çocuklar çabalarından ve yardımlarından dolayı alkışlanır.
Değerlendirme:
Çocuklarla birlikte çember şeklinde oturulur ve yapılan etkinlik hakkında konuşulur.
Sohbet sırasında;
•

Bugün kime yardım ettik?

•

Başkalarına yardımcı olmak sizlere neler hissettirdi?

•

Elmaları nereden nasıl topladık?

•

Patlıcanları tarladan mı yoksa ağaçtan mı topladık?

•

Başka hangi sebzeleri tarladan toplarız?

•

Başka hangi meyveleri ağaçtan toplarız?

gibi sorular sorularak çocukların süreç hakkındaki yaşantılarını ifade etmelerine fırsat
verilir.
Daha sonra müzik eşliğinde tüm çocuklar, öğretmenin verdiği yönergeler
doğrultusunda hareket etmeleri için yönlendirilir. Örneğin müzik çalarken “Haydi çift ayak
sıçrayarak dolaşalım, şimdi parmak ucunda yürüyelim, şimdi yükseğe zıplaya zıplaya
ilerleyelim.” vb. yönergelerle müziğe eşlik etmeleri sağlanır.
Aile Katılımı:
Öğretmen ailelere çocuklarının ev içinde hareketi sırasında verilen yönergelere uygun
davranmalarını isteyebilir. Örneğin, odasından bir eşyayı getirmesini istediğinde “Bana
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odandaki kitabı getir ama odana giderken çift ayak sıçrayarak git, yanıma gelirken parmak
ucunda yürü” vb. yönergeler verip uymalarını sağlayabilirler.
Uyarlama:
•

Öğretmen verdiği yönergelerde sade ve açık bir dil kullanabilir.

•

Çocukların daha net görebilmesi için yere ya da ipe asılan görsellerin şekil ve
zemin özelliklerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

•

Elmaları büyüklüğüne göre gruplandırmaları için çocuklara ek zaman
verilebilir. Ayrıca karşılaştırma yapmaları için iki görsel (büyük elma ile küçük
elma) birlikte kullanılabilir.

Tarladaki patlıcanları ya da ağaçtaki elmaları toplarken akran desteği ya da öğretmen
yardımı verilebilir.

14.2. Rakamlar Şatosu Etkinliği
Etkinliğin Adı: Rakamlar Şatosu
Etkinlik Çeşidi: Matematik, Oyun ve Hareket (Bütünleştirilmiş Büyük Grup
Etkinliği)
Yaş Grubu: 48-60 ay
Materyaller: Kral ve kraliçe taçları, top, sayı pelerini.
Sözcükler: Şato
Kavramlar: Sayı/sayma: 1-10 arası rakamlar; yön/mekânda konum: sağ-sol
Kazanımlar ve Göstergeleri:
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Göstergeleri: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Motor Gelişim
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
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Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler
doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir.

Öğrenme Süreci:
Öğretmen ya da okulda görevli bir yetişkin üzerinde rakamların olduğu bir pelerin ile
sınıfa girer. “Merhaba çocuklar ben Bayan Rakam. Rakamlar ülkesinden geliyorum.
Şatomdaki saatlerin rakamları bir anda yok oldu ve ben de onları aramaya çıktım buralara
kadar gelmişim. Ama hala onları bulamadım. Çok şaşkın ve mutsuzum çünkü ben rakamlarım
olmadan hiçbir şey yapamam. Yolda kaç adım yürüyeceğimi onlardan öğrenirim, gece kaçta
yatacağımı ve sabah kaçta kalkacağımı bana hep rakamlarım söyler. Siz de yaşamınızda
rakamları kullanıyor musunuz? Evet, bu yüzden rakamlarım çok önemli. Benimle onları
bulmak için rakamlar ülkesine gelir misiniz? Beni takip edin ki kaybolmayın.” der.
Isınma ve Egzersiz
“Haydi, çocuklar şimdi rakamlar ülkesine doğru yola çıkalım. Yolumuz uzun o
nedenle kendimizi çok yormadan önce küçük adımlarla yola başlayalım. Sizce kaç küçük adım
atmalıyız acaba?”, çocuklardan gelen yönlendirmeler doğrultusunda ….küçük adım atılır.
“Haydi, hep birlikte sayalım.” denir ve atılan küçük adımlar birlikte sayılır. “Artık
adımlarımızı büyütelim.“Acaba, sizce kaç büyük adım atmalıyız?” yineçocuklardan gelen
yönlendirmeler doğrultusunda ….büyük adım atılır. “Oooo! Çocuklar yerler çamur içinde.
Parmak ucumuzda yola devam edelim ki, ayaklarımız kirlenmesin. “Acaba, sizce parmak
ucunda kaç adım atmalıyız?” yineçocuklardan gelen yönlendirmeler doğrultusunda
….parmak ucunda adım atılır. Çocuklar şimdi biraz küçük adımlarla koşalım. “Acaba, sizce
kaç küçük adım koşmalıyız?” yineçocuklardan gelen yönlendirmeler doğrultusunda koşan
küçük adımlar birlikte sayılır. “Artık adımlarımızı büyütelim. Acaba kaç büyük koşan adım
atmalıyız?” diye sorulur ve gelen cevaplara göre ….koşan adım atılır.
Beceri Geliştirme
“Bundan sonra yolumuza devam etmek için rakam sporu yapmamız gerekiyor.
Başlayalım mı? Şimdi hepimiz el ele tutuşup bir çember olalım.”
1)Önce el çırpıp başını 1 kere sola 1 kere sağa çevir.
2)Sonra el çırpıp başını 2 kere öne 2 kere arkaya salla.
3)Şimdi de el çırp ellerini sağa yukarı kaldır sonra ellerini sola yukarı kaldır. Bu
hareketi 3 kere yapalım.
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4)Şimdi de el çırp 4 kere eller yanda küçük daireler çiziyoruz.
5)Sonra da el çırp 5 kere eller yanda büyük daireler çiziyoruz.
6)Ellerimizi çırpıp yere eğiliyoruz. Bu hareketi 6 kere yapıyoruz.
7)Şimdi oturuyoruz. Ayaklarımızı açıyoruz. El çırpıp sağ elimizi sol ayağımıza
değdiriyoruz. Sol elimizi de sağ ayağımıza değdirelim. 7 kere tekrarlıyoruz.
8)Ayaklarımızı uzatalım. El çırpıp dizleri karına çek, 8 kere tekrarla…
9)Herkes uzansın şimdi. Bacaklarımızı açıp kapatacağız. 9 kere bacaklar açılıp
kapatılacak.
10)Hepimiz yan yatıp ayaklarımızı 10 kere yukarı kaldırıp indireceğiz; şimdi diğer
ayağımızı 10 kere yukarı kaldırıp indireceğiz.
Sporumuzu bitirdik. Şimdi hepimiz rakamların kral ve kraliçeleri olmayı hak ettik.
Taçlarımızı takabiliriz…
Öğretmenin önceden hazırladığı taçlar çocuklara dağıtılır. “Çocuklar rakamlar
şatosuna ulaşmamız için biraz daha yürümemiz gerekiyor. Ama bu yol biraz dar ve ağaçlarla
kaplı. Eğer ayakta yürürsek ağaçlara takılırız. Oturup ayaklarımızı bağdaş kurarak
popomuzun üzerinde ilerleyelim.” der ve yerde oturur pozisyonda sürünerek ilerlenir.
“Şatomuzun önüne geldik. Şatonun kapısını açmak için bir oyun oynayıp şifreyi
çözmemiz gerekiyor. Herkes karşılıklı geçsin. Şimdi size bir top vereceğim. Karşınızdakine
topu atarken bir rakam söyleyeceksiniz. Topu tutan karşısındakinin söylediği rakam kadar
topu sektirecek ve topu atarken yine bir rakam söyleyerek atacak. Sırayla topu atıp şatonun
şifresini çözeceğiz.” diye açıklama yapılarak söylenen rakamlarla şifre çözülür.
Evet, şifreyi çözdük. Artık şatoya girebiliriz…
Değerlendirme:
Çocuklarla müzik eşliğinde dans edilir. Öğretmenin söylediği sayı kadar
istenilen hareketi yapmaları istenir. Örneğin öğretmen dört dediğinde çocuklardan dört kez
zıplamalarını ister. Rakamlar ve hareketler değiştirilerek oyuna devam edilir.
Aile Katılımı:
Öğretmen ailelere çocukları ile sayma oyunları oynamalarını ve bu oyunlara
hareket katmalarını önerebilir.
Uyarlama:
•

Rakamları bilmeyen çocuklar için yakınlarında bir yetişkinin olması ve ona ipucu
sağlaması etkinliğe katılımını kolaylaştırır.
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Oyun sırasında söylenilen rakam kadar hareketi yapması için desteklenmeli, rakam
çocuğa birkaç kez söylenmelidir.

14.3. Şekilleri ve Renkleri Öğrenen Yıldız Etkinliği
Etkinliğin Adı: Şekilleri ve Renkleri Öğrenen Yıldız
Etkinlik Çeşidi: Matematik ve Hareket (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu: 60-72 ay
Materyaller: Çok sayıda fosforlu yıldız ve fosforlu ay,üstü yıldız şekilleriyle
süslenmiş olan bir pelerin, alüminyum folyo kaplı bir taç, ana ve ara renklerde farklı boyutta,
basıklıkta, çarpıklıkta kare, üçgen, daire ve dikdörtgen şekilleri (toplam 24 şekil olmalı), her
yüzünde ana ve ara renklerin olduğu büyük bir küp,çocuk sayısı kadar hazırlanmış şekil
kolyeleri, fasulye torbası.
Sözcükler: Fosforlu,pelerin.
Kavramlar: Geometrik şekiller: kare, dikdörtgen, üçgen, daire; renk: ana ve ara
renkler.
Kazanımlar ve Göstergeleri:
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline, göre ayırt eder, eşleştirir. Eş
nesne/varlıkları gösterir.

Motor Gelişim
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler
doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe
ilerler. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
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Göstergeleri: Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.

Öğrenme Süreci:
Öğretmen etkinliğe başlamadan önce sınıftaki bir duvarı fosforlu (geceleri ışık saçan)
yıldız ve ay şekilleriyle süsler. Öğretmen başka bir kimseden yıldız olmasını isteyebilir. Bu
rolü üstlenecek olan kişi için, üstü yıldız şekilleriyle süslenmiş olan bir pelerin ve alüminyum
folyo kaplı bir taç hazırlanabilir.
Isınma ve Egzersiz
Öğretmen çocuklara geceleri gökyüzüne baktıklarında neler gördüklerini sorar.
Çocukların “yıldızlar” cevabını vermesi ile çocuklarla yıldızlar hakkında sohbet edilir.
Öğretmen çocuklardan kısa bir süre için gözlerini kapatmalarını ister. Bu sırada sınıftaki ışık
kapatılır ve perdeler örtülerek sınıf karanlık yapılır. Çocuklar gözlerini açtıklarında dikkatleri
fosforlu yıldızlar ve ay ile süslenen duvara yöneltilir. Gece olduğu söylenir ve o sırada yıldız
rolüne giren kişinin sesi duyulur. “Heeyyy, bekleyin ben geliyorum.” der yıldız olan kişi ve bu
sırada bir gürültü duyulur. Yıldız gökyüzüne inmiştir. Öğretmen “Acaba ne oldu? Sen de
kimsin?” der. “Ben yıldızım. Gökyüzünde çok sıkıldım, çünkü sizleri çok merak ediyorum.
Orada ben öyle beklerken siz durmadan bir şeyler yapıyorsunuz. Ben de yıldız ailemden
bugünü sizinle geçirmek için izin aldım.”
Öğretmen ve tüm çocuklar yıldıza “hoş geldin” der ve kendilerini tanıtırlar. Daha
sonra öğretmen, “Haydi yıldıza yavaş yavaş yürümeyi gösterelim.” der ve tüm sınıf birlikte
küçük adımlarla yürürler.“Haydi, şimdi adımlarımız büyüsün ve kocaman adımlarla
yürüyelim.”der ve tüm sınıf birlikte büyük adımlarla yürürler.Daha sonra parmak ucunda
yürüme, topuk üzerinde yürüme, yan yan yürüme, geri geri yürüme vb. farklı yürüme çeşitleri
yıldıza öğretilir.
Yıldız, çocukların en çok eğlendikleri yer olan “parka” gitmek istediğini söyler ve
çocuklarla birlikte parka gidilir. Mümkünse bu sırada bahçeye çıkılabilir ya da okula yakın bir
yerdeki parka gidilip etkinliğe açık havada devam edilebilir.
Öğretmen yıldıza “Biliyor musun burası kocaman bir park ve burada biz birbirimize
çarpmadan koşuyoruz. Önce haydi yavaş yavaş koşalım, şimdi hızlanalım ve şimdi biraz daha
hızlı koşalım.” diye yönergelere verip yıldızın ve tüm çocukların yönergeye uymasını bekler.
Bu arada yıldız etrafında gördüğü her şeyi incelemekte bir sağa, bir sola, önüne, arkasına
bakmaktadır. Öğretmen, “Haydi çocuklar şimdi de biz yıldızın yaptığını yapalım.” der ve
çocuklardan yıldızı taklit etmelerini ister. Yıldız nereye bakarsa çocuklar da oraya bakarlar.
Bu sırada başı sağ ve sol omuza değdirme, başı öne ve arkaya eğme vb. baş ile ilgili
hareketler yapılır. Hareket etmekten çok hoşlanan yıldız, kollarını yanlarda çevirmeye,
bacaklarını karnına çekip yürümeye, etrafında dönmeye başlar. Tüm çocuklar da onun
yaptığını yaparlar. Öğretmen, “Artık biraz dinlenelim, herkes yere yüzükoyun uzansın
dinlensin.” der ve yerde yapılacak olan ısınma hareketlerine geçilir.
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“Sevgili yıldız, biz çocuklar ve büyükler böyle hareket ediyoruz ama bebekler nasıl
hareket ediyor görmek ister misin?” diye sorar. Yıldız ve çocuklar emeklemeye ve yerde
kollarının üzerinde sürünmeye başlarlar. Belli bir süre emeklenip yerde süründükten sonra,
dinlenmek için sırt üstü yere yatılır. Yıldız dinlendikten sonra, çocuklara renkleri ve
geometrik şekilleri öğrenmek istediğini söyler. Bunun üzerine öğretmen çocuklarla birlikte,
yıldızın hem renkleri hem de geometrik şekilleri öğrenmesi için ona bir oyun hazırlarlar.
Beceri Geliştirme
Fon kartonlarından kesilerek hazırlanmış farklı renkte, boyutta, basıklıkta, çarpıklıkta
kare, üçgen, daire ve dikdörtgen şekilleri yere dağınık bir şekilde yerleştirilir. Çocuklara
boyunlarına asmaları için şekil kolyeleri dağıtılır. Ayrıca üç ana (kırmızı, mavi ve sarı) ve üç
ara renkle (mor, turuncu, yeşil) kaplı olan bir küp hazırlanır. Her çocuk sıra ile küpü atar ve
küpte gelen renkteki boynundaki şekli yerde bulup o şekil üzerine elindeki fasulye torbasını
atmaya çalışır. Fasulye torbası atıldığında, o renkteki şekle değerse çocuk alkışlanır ve çocuk
o şekli almaya hak kazanır. Örneğin, çocuğun şekil kolyesi daire ve attığı küpte gelen renk
mavi ise, çocuk mavi daireyi yerde önce bulmalı ve yerini belirlemeli, elindeki fasulye
torbasını ona değdirecek şekilde atmaya çalışmalıdır. Diğer çocuklara gelen renkteki şekil
daha önce başka bir çocuk tarafından alındıysa çocuğun bir kez daha küpü atma hakkı olur.
Kalabalık gruplarda iki küp ve iki fasulye torbası ile oyun oynanarak daha
hızlandırılabilir ve daha eğlenceli hale getirilebilir.
Değerlendirme:
Öğretmen renkli elektrik bantlarıyla yere dört geometrik şekli çizer. Müzik açarak
çocukların bu yerdeki geometrik şekillerin (kare, üçgen, daire ve dikdörtgen) içinde-dışındaçevresinde dans etmesini ister. Müzik durduğu zaman öğretmen çocuklardan söylediği şeklin
içine girmelerini ister. Örneğin, öğretmen kare dediğinde tüm çocukların yere çizilen kare
şeklinin içine girmesi beklenir. Açıkta kalan çocuk oyun dışında kalır. Her çocuktan sonra
şekiller biraz daha daraltılır ve böylece çocukların daralan şekillerin içine girmesi sağlanır.
Aile Katılımı:
Ailelere evde çocuklarıyla şekillerle ilgili oyun oynamaları önerilebilir.
Havaya eliyle, ayağıyla, dirseğiyle veya diziyle bir şekil çizip çocuğun bu şekli tahmin etmesi
istenebilir.
Uyarlama:
•

Oyuna daha becerisi yüksek bir akranı ile birlikte katılması sağlanabilir.

•

Oyun sırasında doğru renkteki şekli bulması için ipucu verilebilir.

•

Çocuklar bulması gereken renkteki şekli söylemesi için desteklenebilir.
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Uygulamalar
1. 60-72 aylık çocukların büyük kas motor becerilerini destekleyecek bir etkinlik
planı tasarlayınız.
2. Etkinlik için uygun kazanım ve göstergeleri belirleyiniz.
3. Belirlediğiniz kazanım ve göstergelere uygun olarak 4 aşamadan oluşan bir
hareket etkinliği planlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Etkinlik planını hazırlamadan önce 60-72 aylık çocukların motor gelişim
özelliklerine dikkat edildi mi?
2. Etkinlik için seçilen kazanım ve göstergeler, çocukların yaş ve gelişim
özelliklerine uygun muydu?
3. Etkinlik çocukların büyük kas motor becerilerini destekleyecek nitelikte mi?

284

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çocuklara yönelik büyük kas motor gelişimlerini desteklemek üzere hazırlanan
“Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım”, “Rakamlar Şatosu” ve “Şekilleri ve Renkleri
Öğrenen Yıldız” isimli etkinliklerde ısınma ve egzersiz aşamalarında yapılması gerekenleri,
beceri geliştirme aşamalarında yapılması gerekenleri ve değerlendirme aşamalarında
yapılması gerekenleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım etkinliğinde aşağıdaki göstergelerden
hangisi yer almaz?
A. İleriye doğru birer birer ritmik sayar.
B. Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
C. Nesne/varlıkları şekline ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.
D. Nesneleri kaldırır, taşır.
E. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.
2) Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım etkinliğinde aşağıdaki gelişim
alanlarından hangisi yer alır?
A. Bilişsel Gelişim
B. Öz Bakım
C. Sosyal Gelişim
D. Dil Gelişimi
E. Duygusal Gelişim
3) Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım etkinliğinin çeşidi nedir?
A. Matematik ve Hareket
B. Oyun ve Hareket
C. Hareket ve Müzik
D. Fen ve Hareket
E. Müzik ve Matematik
4) Aşağıdakilerden hangisi “Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım” etkinliğinde
kullanılan materyallerden değildir?
A. Kalın ip
B. Kum saati
C. Renkli elektrik bantları
D. Sepet
E. Fon kartondan şapka
5) Rakamlar Şatosu etkinliğinde aşağıdaki göstergelerden hangisi yer almaz?
A. Belirlenen mesafede yuvarlanır.
B. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
C. Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir.
D. Yönergeler doğrultusunda koşar.
E. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
6) Rakamlar Şatosu etkinliğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer alır?
A. Büyük- küçük
B. Uzun-kısa
C. Sağ- sol
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D. Altında-üstünde
E. Az-çok
7) Rakamlar Şatosu etkinliğinin
gerçekleştirilmiştir?
A. Soru- cevap
B. Akran öğretimi
C. Sanat
D. Drama
E. Oyun

değerlendirme

aşaması

hangi

yöntemle

8) Şekilleri ve Renkleri Öğrenen Yıldız etkinliğinde aşağıdaki göstergelerden hangisi
yer almaz?
A. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
B. Ev ve okuldaki eşyaları katlar, asar, yerleştirir.
C. Yönergeler doğrultusunda koşar.
D. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
E. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
9) Şekilleri ve Renkleri Öğrenen Yıldız etkinliğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi
yer almaz?
A. Kare
B. Küre
C. Dikdörtgen
D. Üçgen
E. Daire
10) Aşağıdakilerden hangisi “Şekilleri ve Renkleri Öğrenen Yıldız” etkinliğinde
kullanılan materyallerden değildir?
A. Şemsiye
B. Şekil kolyeleri
C. Fasulye torbası
D. Pelerin
E. Küp

Cevaplar
1)C
2)A
3)D
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4)B
5)A
6)C
7)E
8)B
9)B
10)A
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